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اأيها ال�شعر اأيها النثرماهر �شرف الدين

الموت  اأنه حّول  "اأهّم ما في حّبي لزينب 
من فكرة غياب اإلى فكرة فراق"

... واأنِت غائبة، وهذا ال�سرير الوا�سع علّي كالقمي�ص. هذه الحياة 
الجدران  ���س��ق��وق  ب��ي��ن  ن��اب��ت��ة  رائ��ح��ت��ِك  كالقمي�ص.  ع��ل��ّي  ال��وا���س��ع��ة 
طفلتي  يا  البكاء.  و�سك  على  كطفلة  رة  مدمِّ وذك���راِك  كالأع�ساب، 
ال��ت��ي ���س��اف��رت م���ع ال��ف��ج��ر. ي���ا زي���ن���ب. واأن�����ِت غ��ائ��ب��ة، وه����ذا الأل���م 
الم�سكون كالبيوت، المحرو�ص كالبيوت. وتلك الذبحة التي تنتظر 
ل�سنا  ب��اهلل.  ل�سنا واثقين  ال�سارع. نحن نكتب لأننا  اآخ��ر  قلبي عند 
متاأّكدين من اأنه ي�سّجل لنا حياتنا على �سريط فيديو. اهلل حزين 
يا زينب. اهلل منطٍو ويائ�ص. ولأنه اهلل ممنوٌع من النتحار. ولأنه 
اهلل م��ح��روٌم م��ن ال��ج��ن��ون. ولأن���ه اهلل ُوج��د ك��ام��ًا. وه��ذه عقدته. 
اإلى الكمال: خلق حلمه. وعندما خلَقنا خلَق الناق�ص الذي ي�سعى 

�شوقي اأبي �شقرا

من ق�سيدة �سدرت في كتاب منذ اأيام، وُكتب هذا المقطع اإثر �سفر زينب للعمل في الكويت.

كتب المحّرر
في الذكرى العا�سرة لرحيل �سلفه نزار قّباني، يرحل محمود دروي�ص. ال�ساعران العربيان الوحيدان اللذان 
اأودى  معطوباً  قلباً  اأي�ساً  ت�ساركا  الحديث،  الع�سر  في  ال�سينما،  لأبطال  اإل  ل  تتح�سّ لم  نجومية  ت�ساركا 
ال�سحف  الكبرى، ومعظم  العربية  ال�سحف  �ص جميع  الأولى منذ رحيل نزار قّباني، تخ�سّ بهما. وللمّرة 
اأو  اأديب  اأو  20(. وتقريباً، لم يبَق �ساعر  المحلّية، عناوينها الرئي�سية لخبر رحيل �ساعر )راجع ال�سفحة 

مثقف عربي - ناهيك بال�سيا�سيين - لم يكتب كلمة اأو مقالة اأو ق�سيدة في حدث الرحيل المفاجئ.
اإذاً، رحل محمود دروي�ص )67 عاماً( في عملية القلب المفتوح التي اأُجريت له في مدينة هيو�ستن بولية 
ال�سحية حرجة،  اأن حالته  الفحو�ص  اأظهرت  بعدما  الأبهر، وذلك  ال�سريان  لت�سييق  الأميركية،  تك�سا�ص 
م�ساعفات  اإثر  �سريري،  موت  حال  في  الأخيرة  ال�48  �ساعاته  مم�سياً  النفجار،  على  يو�سك  �سريانه  واأن 

مفاجئة تلت الجراحة )كان ال�ساعر قد خ�سع لعمليتين في القلب: 1984 و1998(.
وعلى عك�ص حالت كثيرة تفّت�ص فيها و�سائل الإعام عن جملة معّبرة ت�سلح عنواناً للرحيل، ترك دروي�ص 
- وكاأنما عن ق�سد - عناوين كثيرة، ربما اأبرزها عنوان كتابه ما قبل الأخير "في ح�سرة الغياب"، الذي 

اختارته و�سائل اإعامية عربية عّدة عنواناً للحدث.
اإلى ذلك، اأبرزت و�سائل الإعام الإ�سرائيلية نباأ الرحيل الذي ت�سّدر ال�سفحة الأولى في كّل من "معاريف" 
ليوّدع  يهو�سع  ب.  اأ.  المعروف  الأدي��ب  ا�ستكتبت  التي  و"هاآرت�ص"  فل�سطيني"،  رمز  ب�"وفاة  عنونت  التي 
ال�سابق  التعليم  وزير  ي�سّببها  كاد  التي  الحكومية  الأزمة  الو�سائل  تلك  وا�ستذكرت  وخ�سمي".  "�سديقي 
الإ�سرائيلية،  المدار�ص  في  دروي�ص  ق�سائد  بع�ص  بتدري�ص  ق��راراً  اأ�سدر  حين   2000 العام  �سريد  يو�سي 
ُيلِغ  لم  اإذا  باإ�سقاط حكومته  الذي هّدد  اليمين  باراك خ�سع ل�سغوط  يهودا  اأن��ذاك  الحكومة  رئي�ص  لكن 
قرار وزير التعليم. وبدوره تمّنى ال�ساعر الي�ساري اإ�سحاق ليئور على ال�سلطات الإ�سرائيلية ال�سماح بدفن 
ال�ساعر في اأرا�سي قريته البروة "لعّل ذلك يمّثل بداية رحلة طويلة من التكفير عن الذنوب"، موؤّكداً على 

اأن "التاريخ كّلف دروي�ص تاأدية دور ال�ساعر الوطني".
اأدوني�س

الأرب��ع. وفي بهاء  الرياح  "وكنا في بيروت نفتح لغاتنا على  اأدوني�ص:  اأبكي" كتب  اأن  "اأحب  وتحت عنوان 
ال�سداقة كنا نحتفل - في بيتنا، كّل �سنة، باليوم الذي ولد فيه مع نينار التي ولدت في اليوم نف�سه: 13 

اآذار. كان ياأخذها بين ذراعيه، فتقول له بطفولتها ال�ساعرة: 
ا�ستفدنا؟«. مع ذلك، فيما بعد،  واأنا �سغيرة. �سو  »اأنت كبير، 
في غلواء ال�سداقة، والتبا�ص عاقاتها، باَعَدت بيننا الحياة. 
بيننا  ينقطع  لم  بال�سوء  ال�سوء  ي�سل  الذي  الخيط  اأن  غير 

2اأبداً. الآن، اأحب اأن اأبكي" )"الحياة"(. )التتّمة �س 18(
بري�سة: اأ�سامة بعلبكي.

الكتابة لماذا وعدمها لم ل؟
الذي  الحجر  وراءه، وعلى قدر قامة  الطموح  اأي على قدر  كال�سدى،  يكون  اأه��ون حين  الأم��ر  ورّبما 
اأن نلقط الع�سرة على ال�سجرة، ول�سنا  اأ�سفل. ثم نحن نحاول  اإلى  ندحرجه ونحن ملهوفون من عٍل 
نرت�سي واحداً في اليد الواحدة، نكتفي به ونعّلله باأن القناعة غنى وفائدة وواقعية وعلى مقربة من 
الكتفاء الذي به الرجوع اإلى البيت بال�سيد. ونحن ننتفه، هذا ال�سيد، نخلع ري�سه في الم�ساء فيتعّرى 
لنا. وعندئذ يكون العري الذي يوؤلمنا ونندم ول �سّك على اأننا نحن الخزي والعار. واأننا جماعات من 

البرابرة يخل�سون لعاداتهم ال�سّيئة، ورّبما لتقاليدهم الأ�سواأ.
ول ندري هل ال�سيد هو الواحد الأحد اأو هو الع�سرة، والأرجح اأنه الرقم الكبير، ولي�ص الواحد الفرد.

ونترك  ال�سجرة.  على  يحّط  ما  مجمل  بل  اأّول���ه،  ولي�ص  العدد  تغّني  التي  الحزينة  الأغنية  هي  تلك 
وتف�سل الكتابة  ت��اأت��ي  وهنا  الكثير،  ينبغي  ب��ل  بالقليل،  نعباأ  ول  محيطه،  ف��ي  ي��ذوب  ال���دارج  ال��َم��َث��ل 
)التتّمة �س 10(



I
Lyr قيثارٌة

في �سالة فندق بباري�ص
واأخرى كانت في يد الرّبة اإينانا

لم يبَق منها اإل رجع بعيد
نا.. نا.. اأنا

قيثارٌة كانت ت�سّمي الأ�سياَء،
والودياُن تنتفُخ مثل اأوداٍج تحت اإيقاعها

يوَم جاَء الطوفاُن ل غ�سباً ول لعنًة
بل لت�ستحّم الأر�ُص.

ل�سُت مثل بودلير
اأقوُل؛ اأنا العازُف والقيثارُة والمو�سيقى

اأنا �سوُتها فقط
يرتّد في غيهب لي�ص مّني،

وقد ا�ستحال رمًا فّي.

II
اأغنية

{م�ات اأنكي�دو ف�ي ح�سن غابة الأرز
و�سرَق الثعباُن ع�سبَة جلجام�ص

في م�سقط راأ�سي/ الفرات
ولهذا لم اأعد اأقدر على النوم اإّل
بين راأ�ص الفرات وح�سن الأرز}

من اأين تاأتي هذه الألحاُن
لول اأظافري التي تمّزق فوق الأوتار

اأرديَة كّل غروب
غروٌب، غروب

لن ترَثني اأر�سي التي ورثْت
غروٌب لم يعد يقول �سيئاً

لأنُه اأنا.

III
الأم�ُص قيثارٌة

لكّن الحا�سَر عازٌف
واأنا الجنين الذي لم ُي�سِغ.

المو�سيقى التي ترى
ُته�ّسم كل المرايا

ونحن الذين ل نرى.. اإّل في المرايا

ال�������غ�������ي�������م�������ُة 
ُت�ست�سقى

الدُم ُيوارى
واأن�ا اأ�سغي.

IV
مقبرة  ف�����ي 
ال�������م�������ل�������ك�������ة 

�سبعاد
لم يبَق �سيء 
عظامها  من 
وع�������������ظ�������������ام 
ع������ب������ي������ده������ا 

ورجالها
لم يعثروا اإّل 

على قائَد
وقيثارٍة

لم اأقل قّط
اإنها كانت مومياء

اهلل.
باأوتار كاأعمدة معبد

وج�سٍد ينب�ص ويعرق
منذ اأربعة اآلف عام

ترتجل اأطياَف طفولٍة
في قبٍر اأتقّرى واأكاد

اأكون.
V

يا قيثارُة
لن ن�سغي اإلى مو�سيقى النار

لأننا ل نقدر اأن نكون فيها.

�سوء ال�سمعة مو�سيقى
ُي�سغي اإليها الفراغ

عندما ي�سعر بالوحدة
األهذا ُيذّكرني بكّل الموتى

الذين ي�سرخون الآن ب�سوِتْك.

�سوء ال�سمعة يرتع�ُص
كاأّني.

اأقاَم فيه ال�سديُم
كما اأقام اهلل في كلمة حّب.

VI
مات كّل �سيء في اأور

ف���وَق���ه  ت�����رك�����ْت  ال��������ذي  ال���ط���ي���ن  اإّل 
المو�سيقى

اأقداَمنا.
غداً يغلق الربُّ كتاَب الكائنات

لن تبقى في ذاكرته
اإّل هذه الأ�سداء.

لي�سْت الكتابُة اإّل حيواٍت اأميبّية
لروح المو�سيقى.

ك�ت�اب��ٌة على ورقة الفراغ
اإ�س���بٌع على وتر

اآلُف الأعوام في لم�سة.

اليُد التي تكتُب تتذّكُر
لكّن اليد التي تعزف تمحو.

�شوقي عبد الأمير

الإثنين 1  اأيلول   2008الإثنين 1  اأيلول   2008

عن  "الكتابة  ظ������اه������رة 
ق����دم  ق����دي����م����ة  الكتابة" 
ال�سعر ذاته، وقد كان لكبار 
وروؤى  ن��ق��دي��ة  ت�������س���ّورات  ال�������س���ع���راء 
اأعمالهم  ع��ل��ى  وم��اح��ظ��ات  ن��ظ��ري��ة 
واأعمال الآخرين ُكتبت نقداً اأو �سعراً 
ف���ي ث��ن��اي��ا خ��ط��اب��ه��م ال�����س��ع��ري، على 
الخطاب  ف��ي  النقدية  المفاهيم  اأن 
ال�����س��ع��ري ل ت��ق��ّدم ال��روؤي��ة ف��ي اإطار 
تقّدمها  واإنما  تقريري جاف،  نظري 
ال�سفيفة  ال���دلل���ي���ة  ظ���ال���ه���ا  ب���ك���ل 
متلّب�سة بوهج ال�سعر ودفئه الإن�ساني 
وق���درت���ه ال�����س��ي��اغ��ي��ة ال��ب��اه��رة. وقد 
عرف تراثنا الأدبي اأمثلة كثيرة لهذه 
الظاهرة، بداية من الع�سر الجاهلي 
وان���ت���ه���اًء ب��ع�����س��رن��ا ال���ح���دي���ث، وهي 
ُترينا  لأنها  بالتاأّمل؛  جديرة  ظاهرة 
ك��ي��ف ن��ظ��ر ال�����س��اع��ر اإل����ى ذات����ه واإل���ى 
�سعره، وكيف �ساغ اأ�سطورته الخا�سة 
محّددة  اإب��داع��ي��ة  تركيبة  باعتبارها 
يتعامل بها مع عالم الإبداع باأطرافه 
م�سّدقاً  الواقع  ياأتي  وقد  المتعددة، 
اإلى بقائها،  لهذه الأ�سطورة وموؤ�سراً 
وقد تظّل وهماً يعّبر عن مجّرد حلم 
ال�ساعر. وقد كان المتنّبي يحلم في 
�سباه باأن يكون �ساعراً متفّرداً، وكان 

يخاطب ممدوحه قائًا:
وكاأنه بما  ت�سبيهي  عنَك  "اأَِمْط 
ف�م�ا اأحٌد فوقي ول اأحٌد مثلي"

ف���ي خ��ط��اب ���س��ع��ري ت��اأ���س��ي�����س��ي لفت 
يرّو�ص  م��ق��ت��ح��م،  ���س��اع��ر  ع���ن  ي��ن��ب��ئ 
اللغة و�سواردها، وي�سعى خلفه  اأوابد 
الآخرون - نقاداً و�سعراء - محاولين 
الوقوف على دقائق اأ�سراره الإبداعية 
من ناحية، اأو محاولين الكتابة على 

غراره، في�سيبهم العجز والمعاناة:
�سواردها عن  جفوني  ملء  "اأنام 

جّراها  ال��خ��ل��ُق  وي�����س��ه��ر 
ويخت�سُم".

ول يعني ذلك بالطبع اأن 
المتنّبي كان ل يعاني في 
اأنه  اأو  ق�سائده،  �سياغة 
ل���م ت��ك��ن ت��ع��ت��ري��ه حالت 
عن  والعجز  الجمود  من 
بالرغم  ل��ك��ن��ه  ال��ك��ت��اب��ة، 
اأ�سطورته  من ذلك �سنع 
التي  الخا�سة  ال�سعرية 
الإبداعي  واقعه  �سدقها 
الوجدان  معها  وان��دم��ج 
ال����ع����رب����ي ع���ل���ى ام����ت����داد 
المختلفة،  ع���������س����وره 
الأدبية  الذائقة  وجعلتها 
العربي،  ال�سعر  على قّمة 
فكان جديراً ببيته الذائع 

ال�سيت:
رواة  اإل من  الدهر  "وما 

ق�سائدي
اأ�سبح  ����س���ع���راً  ق���ل���ُت  اإذا 

الدهُر من�سدا".
يوؤكد  كالعّقاد  �ساعراً  نجد  حين  في 
على ت�سّور نظري في مفهوم ال�ساعر 

ووظيفته، �ساغه في بيته ال�سهير:
ُمقتَب�ٌص ْحَمن  الرَّ َنَف�ِص  من  "وال�سعُر 

بين  ال���ف�����������ّذ  وال�������س���اع���ر 
النا�ص َرْحَمُن".

العربي  ال���وج���دان  ل��ك��ن 
ل�����م ي�������س���ت���ط���ع اإ�����س����اغ����ة 
اأ��������س�������ط�������ورة ال�����ع�����ّق�����اد 
من  ب��ال��رغ��م  ال�سعرية، 
له  ح�سين  ط��ه  م��ب��اي��ع��ة 
وفاة  بعد  ال�سعر  باإمارة 
ف���������س����ًا عن  �����س����وق����ي، 
اف��ت��ق��اده��ا ل��ل��ت��ح��ّق��ق في 
ال�سعرية  ن��م��اذج��ه  ج���ّل 

ال�سعري  الأداء  ع��ن��ه��ا  غ�����اب  ال���ت���ي 
فظّلت  المحّببة،  والتلقائية  الرفيع 
العقل" المتكئ على  "ذكاء  تعّبر عن 
اأك���ث���ر م���ن كونها  ال��ذه��ن��ي  ال��م��ن��ط��ق 
"ذكاء القلب" المكتئ على  تعّبر عن 

التجربة،  ف��ي  الن��دم��اج 
وم�������ن ث������م ظ�������ّل وع���ي���ه 
اإبداعه  يجرجر  النقدي 
قول  ح��د  على  ال�سعري 
�ساح ف�سل، بينما نجد 
ع��ل��ى ال�����س��ف��ة الأخ�����رى 
ي�سوغ  ����س���وق���ي  اأح����م����د 
ال�سخ�سية  اأ���س��ط��ورت��ه 
وم��ذه��ب��ه ال�����س��ع��ري في 

بيته الرائع:
في  الغناَء  �سعري  "وكان 

فرِح ال�سرِق
وك�������������ان ال�����������ع�����������زاَء ف���ي 

اأحزان�ْه".
وال���ب���ي���ت ي���ع���ّد اك���ت���ن���ازاً 
�سوقي  ل����روؤي����ة  ب����اه����راً 
تتماهى  ال��ت��ي  ال�سعرية 
الجماعية  ال���روؤي���ة  م���ع 
ول تقفز فوقها متذّرعة 
ب�"حجج التفّرد الذاتي" 
وقد  للمجموع،  المفارق 
�سوقي  م���ذه���ب  ح����ول  الآن  ن��خ��ت��ل��ف 
ال�����س��ع��ري، وق��د ن��رى ���س��ورة ال�ساعر 
ال�ساعر  فناء  غير ما يرى؛ فنرف�ص 
"ال�سوت  ع���ن  ون��ب��ح��ث  غ���ي���ره،  ف���ي 
اأعماقه  ف��ي  ي��ت��غ��ّور  ال���ذي  المتفّرد" 
�سديدة  روؤي��ة  لنا  ليقّدم 
الخ�سو�سية، لكننا على 
اأن  ن�ستطيع  ل  ح��ال  اأي 
نغ�ّص الطرف عن براعة 
التي  الأ�سلوبية؛  �سوقي 
على  البيت  في  تتاأ�س�ص 
القائم  الق�سر  اأ���س��ل��وب 
الطرفين  تعريف  على 
وكان  الغناء(،  )�سعري/ 
�سوقي يرى اأن �سعره هو 
بالغناء  المنوط  وح��ده 

القادر  وح�����ده  و����س���ع���ره  ال���ج���م���اع���ي، 
الجماعية،  الأح������زان  ���س��ي��اغ��ة  ع��ل��ى 
)الأفراح/  بين  الت�ساد  بنية  وكذلك 
الأح�����زان( ال��ت��ي ت��وؤّك��د ق���درة �سوقي 
على الإحاطة بدرجات �سّلم الم�ساعر 
الأحزان،  اإلى  الأفراح  المتدّرجة من 
توؤّكد  التي  الجمع  �سيغة  عن  ف�سًا 
مواكبة �سوقي لكّل الأفراح والأحزان 
ال��وج��دان الجماعي  ب��ه  ي��ت��ل��ّون  ال��ت��ي 
منا�سباتها،  واخ��ت��اف  ت��ع��ّدده��ا  على 
"اأ�سطورته  مع  مّت�سق  فهو  ثم  وم��ن 
فيها  ي��ك��ت��ف��ي  ل  ال���ت���ي  الخا�سة" 
واإنما  الأّم���ة،  عن  بالحديث  ال�ساعر 
التي  بل�سانه لأنها هي  اأي�ساً  يتحّدث 
ت��م��ن��ح��ه ال��ت��ق��دي��ر الأدب������ي، وم���ن ثم 
يظّل التوا�سل الجمالي بين ال�ساعر 
واأّم��ت��ه ع��ل��ى اأ����س���ّده، وف��ي ه��ذا يكمن 

منبع زهوه المقتدر، اأو بتعبيره:
ُه تلذُّ النفو�ُص  حيُث  في  "وال�سعر 

ل في القديم ول الجديد العادي".
ومن الطريف اأن يقول �ساعر ك�ساح 
�سورة  هو  �سوقي  "اإن  ال�سبور:  عبد 
هرمه  ه��و  والفنية،  الأدب��ي��ة  الع�سر 
القّمة،  ال��م��رت��ف��ع  ال��ق��اع��دة،  ال��وا���س��ع 
ال���ذي ي��م��ّث��ل ك��ل ح��ج��ر م��ن اأحجاره 

�سيئاً من روح هذا الع�سر"!
واإذا كان �سوقي قد رّكز على لحظَتي 
باعتبارهما  والتلقي"  "الكتابة 
ميدان  ف��ي  الحا�سمتين  اللحظتين 
ف����اإن محمود  ال��ج��م��ال��ي،  ال��ت��وا���س��ل 
الإبداعية  م�سيرته  ب��داأ  ق��د  دروي�����ص 
على  الجماعة  �سمير  مع  بالتماهي 
ط��ري��ق��ة ���س��وق��ي ف���ي ال��ت��وّج��ه - واإن 
اخ��ت��ل��ف��ت ال��م��ذاه��ب الأدب���ي���ة وطرق 
�سعبه  ���س��وت  م��ت��م��ّث��ًا   - ال�����س��ي��اغ��ة 
المغّني  دور  وم���وؤّدي���اً  الفل�سطيني، 
القادر على �سياغة الروؤى الجماعية، 

nakd@alghaoon.com

على هذه ال�سفحة، في العدد الفائت، اعتذرنا عن �سقوط 
ا�سم الزميل محمد الحجيري عن مقالته المعنونة "اهلل 
اأننا  ي��دور في خلدنا  يكن  ولم  لوجه"،  وال�سعر... وجهاً 
�سُنبقي على هذا الكادر لاعتذار عن �سقوط ا�سم الزميل 
فادي �سعد عن مقالته "ما عاقة ال�سعر بق�سر العمر؟". 
وربما لأن هذه ال�سفحة تحمل في العادة اأوزار الموا�سيع 

الملعونة حّلت لعنتها على �ساكنيها.

تتناول هذه المقالة ظاهرة "�شعر ال�شعر" لدى ال�شاعر الراحل محمود دروي�ش في اأعماله الجديدة، ونعني بتلك الظاهرة: الق�شائد التي يكتبها ال�شاعر عن ال�شعر 
)بالألف والالم(، اأو عن تجربته مع الق�شيدة/ الق�شيدة؛ حيث تغدو الق�شيدة فاعاًل دللّياً ومفعوًل به في الآن نف�شه.

اأحمد ح�شن

ال�سحف  ب��ع�����ص  اأوردت 
والمواقع اللكترونية اأن 
دروي�ص  محمود  ال�ساعر 
�����س����ح����ا م������ن ال���ع���م���ل���ّي���ة 
هيو�ستن،  في  الجراحية 
وبا�سر كتابة ق�سيدة قبل 
مجّدداً:  و�سعه  ي�سوء  اأن 
م������وت/  ي������ا  "هزمتَك 

الفنون الجميلة جميعها 
هزمتك/ يا موت الأغاني 
ف�����ي ب������اد ال����راف����دي����ن/ 
مقبرة  الم�سري/  م�سّلة 
على  النقو�ص  الفراعنة/ 
هزمتك/  معبد  ح��ج��ارة 

واأنت انت�سرت".
المقطع  ه��ذا  اأن  ومعلوم 

ي�سبه، اأو ي�ستلهم مقطعاً 
"جدارية"  م���ن  ���س��ه��ي��راً 
اإث����ر عملية  ك��ت��ب��ه��ا  ال��ت��ي 
�سابقة  م����ف����ت����وح  ق����ل����ب 
)"مات" فيها لمّدة دقيقة 
ون�سف الدقيقة(، ويقول 
يا موت  " هزمتك  فيها: 

الفنون جميعها".

البورتريه المقابل للفنان 
ال�سوري ح�سام وهب.

القيثارة ال�سومرية.

بري�سة: عبد اهلل اأحمد.
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ا�ستذكر  دروي�����ص،  محمود  ال��راح��ل  لل�ساعر  رث��ائ��ه  ف��ي 
محمد دكروب، وهو اأول من اأجرى مقابلة �سحافية مع 
دروي�ص، حكاية طريفة كانت تح�سل مع ق�سيدة ال�ساعر 
ال�سحف  اأكثر  اأن  ومفادها  اأنا عربي"،  "�سّجل  ال�سهيرة 
العربية التي ن�سرت هذه الق�سيدة حر�ست على اإ�سقاط 
غير  وعن  �سهواً  حدث  ذلك  ب��اأن  الزعم  ثّم  منها،  �سطر 
ال�سيوعية" الذي يرد  "يحّبون  ال�سطر هو  ق�سد، وهذا 

في الق�سيدة على ال�سكل الآتي:
من�سّيْه عزلء...  قرية  من  اأنا  "وعنواني 

�سوارعها با اأ�سماء
وكّل رجالها... في الحقل والمحجْر

يحّبون ال�سيوعّيْه
فهل تغ�سب؟".

البورتريه المقابل للفنان اإ�سماعيل �سّموط.

ق�سائد  النرد" اآخر  "لعب 
وفيها  دوري�����������ص،  م���ح���م���ود 

يقول:
لكم لأقول  اأَنا  "َمْن 

ما اأقوُل لكم،
َمْن اأنا؟

يحالفني  األ  ي��م��ك��ن  ك����ان 
الوحُي

والوحي حظُّ الوحيدين
اإنَّ الق�سيدة َرْمَيُة َنْرٍد

على ُرْقَعٍة من ظاْم
، وقد ل ت�سعُّ ت�سعُّ

فيهوي الكاْم

كري�ص على الرمِل/
ل َدْوَر لي في الق�سيدة
غيُر امتثالي لإيقاعها:

ح�ّساً  الأح��ا���س��ي�����ص  ح���رك���اِت 
ل ح�ساً يعدِّ

ُل معنى وَحْد�ساً ُيَنزِّ
وغ�����ي�����ب�����وب�����ة ف��������ي �����س����دى 

الكلمات
و�سورة نف�سي التي انتقلت

من اأَناَي اإلى غيرها
واعتمادي على َنَف�ِسي

وحنيني اإلى النبِع/
ل دور لي في الق�سيدة اإلَّ

اإذا انقطع الوحُي
وال���وح���ُي ح���ظُّ ال��م��ه��ارة اإذ 

تجتهْد
الفتاة  اأُح���ّب  األَّ  يمكن  ك��ان 

التي
�ساألتني: كِم ال�ساعُة الآَن؟

اإلى  اأَك��ن في طريقي  لو لم 
ال�سينما...

كان يمكن األَّ تكون خا�سّيًة 
مثلما

غامقاً  خ�����اط�����راً  اأو  ه������ي، 
مبهما...

ُب  اأُدرِّ الكلماُت.  تولد  هكذا 

قلبي
الورد  َي�َسَع  ك��ي  الحب  على 

وال�سوَك...
يٌَّة  وح�سِّ مفرداتي.  �سوفيٌَّة 

رغباتي
ول�سُت اأنا َمْن اأنا الآن اإلَّ

اإذا التقِت الإثنتان:
ُة اأَنا، واأَنا الأنثويَّ

ن����ت؟ ك��م اأنَت  ي��ا ُح����ّب! م��ا اأَ
اأنَت..."

البورتريه المقابل للفنان 
اإح�سان.

ومحاوًل تقلي�ص الم�سافة وردم الهّوة 
بين الكلمة والفعل:

الأ�سعار هذه  كانت  "لو 
اإزميًا في قب�سة كادْح

قنبلة في كّف مكافْح
لو كانت هذه الأ�سعار

...
لو كانت هذه الكلمات

محراثاً بين يَدي فاْح
وقمي�ساً اأو باباً اأو مفتاْح
لو كانت هذه الكلمات".

بتخّطي  ال����م����ول����ع  دروي�������������ص  ل����ك����ن 
ال�سعر  ف�����س��اء  اإل����ى  وال��م��ن��ت��م��ي  ذات����ه 
الامتناهي، اأدرك بعد اإ�سدار دواوين 
عّدة تدور حول الق�سية الفل�سطينية 
في  تقع  قد  لديه  الوطن  ق�سائد  اأن 
يطّور  ل��م  اإذا  الجمالي،  الإره���اق  ف��ّخ 
لذلك  الفنية،  وروؤاه  ال�سعرية  اأدوات��ه 
كافتة  فل�سطين  تعليق  م��ن  ت��ح��ّول 
في  كما  الق�سائد  بع�ص  واجهة  على 
اإلى  فل�سطين"،  م��ن  "عا�سق  دي���وان 
باحث عن روؤى جديدة لفكرة الوطن 
من  بتاأثير  رب��م��ا   - واأدرك  وال��ه��وي��ة، 
ه�سا�سة المواقف الن�سالية لاأنظمة 
التحّول  اأ�����س����ب����اب  ك����اأح����د  ال���ع���رب���ي���ة 
الخارجية - اأن عليه اأن يعيد م�ساءلة 
ال����ذات  ي�����س��اءل  اأن  ج��م��ي��ع الأ����س���ي���اء، 
والتاريخ  وال��وج��ود  وال��ع��ال��م  والآخ����ر 
والأ�ساطير والتراث، باحثاً عن ينابيع 
القوة في ما�سيه واإمكانات الأمل في 
هويته  ت�سكيل  ف��ي  راغ��ب��اً  م�ستقبله، 
"�سعر  م��ن  ف��ك��ان تحّوله  م��ن ج��دي��د، 
ل  ال�سعر"،  "ق�سية  اإل���ى  الق�سية" 
�سيما بعدما فقدت اأناه ال�سخ�سية في 
بزمانها  عاقاتها  الراهنة  لحظتها 
كان  وب��ع��دم��ا  الأول.  وم��ك��ان��ه��ا  الأول 
يقول:"ق�سائدنا با لوٍن/ با طع��ٍم 
الم�سباح  تحمل  ل��م  اإذا  ���س��وِت/  ب��ا 
يفهم  ل���م  واإن  ب���ي���ِت/  اإل����ى  ب��ي��ٍت  م���ن 
نذّريها/  اأن  فاأولى  معانيها/  الُب�سطا 
على  م��وؤك��داً  لل�سمِت"،  نحن  ونخلد 
اإلى جمهور  �سرورة توجيه الق�سيدة 
قادراً  م�سباحاً  باعتبارها  الب�سطاء، 
على اإر�سال "الإ�ساءة الباهرة" لجعل 

الطرق وا�سحة، اأم�سى يقول:
الطريق علّي  ي�سّد  "طريق 

في�سرخ بي �سبحي

اإن اأردت الو�سوَل
اإلى نف�سك الجامحْه

فا ت�سلك
الطرق الوا�سحْه"

في  النف�ص"  "معرفة  و������س�����ارت 
اأعقد  الأخيرة"  ال�سعرية  "تطّوراته 
الوا�سحة،  الطرق  لها  ن�سلك  اأن  من 
وع���زف���ت ه����ذه ال������ذات ال���ف���ردي���ة عن 
القديم  "التو�سيل"  ف��ع��ل  م��م��ار���س��ة 
اإلى  ب��ي��ت  "من  ال�����س��اب��ق��ة  بالب�ساطة 
المواءمة  بيت"، ولم تعد قادرة على 
بين حركة الإبداع وحركة المجموع، 
وكان ذلك موؤذناً بتحّول العاقة بين 
ال�ساعر من ناحية والمتلّقي - قارئاً 

اأو ناقداً - من ناحية اأخرى.
وم���ن ث���ّم ف����اإن ه���ذا ال��ت��ط��ّور - على 
دروي�ص في مقاله  حّد قول محمود 
 - القا�سي"  ال��ح��ب  م��ن  "اأنقذونا 
المثقفين  ع�������س���رات  غ�����س��ب  اأث�������ار 
واعترا�ساتهم )"يا محمود، عد اإلى 
ال��ت��ق��ّدم الفّني  اإذا ك��ان ه��ذا  ال���وراء! 
لم ترحل  ليتك  تتقّدم...  لم  فليتك 
قارئ  كل  �سياأتي  هل  القرية...  عن 
اأم  ال��رم��وز  ل��ه  ليف�ّسر  ال�ساعر  اإل���ى 
وفي  م؟...اإلخ"(،  منجِّ ع��ن  يبحث 
ق�سائد  ق��راءة  ن�ستطيع  الإط��ار  هذا 
المتلّقي  ت�ستح�سر  ال��ت��ي  دروي�������ص 
ب���اع���ت���ب���اره ذات������اً اإ���س��ك��ال��ي��ة م���وؤّرق���ة 

للمبدع:
كامي تف�ّسر  ل  ناقٍد(  ")اإلى 

بملعقة ال�ساي اأو بفخاخ الطيور!
يحا�سرني في المنام كامي

كامي الذي لم اأقْلُه
ويكتبني ثم يتركني باحثاً

عن بقايا منامي...".
حياته  ق���ا����ص  ق���د  اإل����ي����وت  ك����ان  واإذا 
 I have measured( بماعق القهوة
)my life with coffee – spoons

���س��ع��ري��ة خا�سة،  روؤي�����ة  ع���ن  م���ع���ّب���راً 
التعامل  للنّقاد  ينبغي  ل  اإن��ه  ت��ق��ول 
بمنطق  ال���م���ع���ان���اة  ال��ق�����س��ي��دة/  م���ع 
والإح�ساءات  ال�سكلية  "القيا�سات 
بمنطق  اأو  ال�ساي"،  ملعقة  الكمية/ 
الطيور"  ف��خ��اخ  المعاني/  "ت�سّيد 
ال��ن��ق��دي��ة في  ال��م��م��ار���س��ات  لأن ه���ذه 
ُتبعدهم  ال�����س��ع��ري  دروي�������ص  ت�����س��ّور 
ع��ن ج��وه��ر الإب�����داع ال���ذي ع��ّب��ر عنه 

ال�����س��اع��ر؛ ب����اأن ال��ق�����س��ي��دة ه���ي التي 
الروؤى  مع  ذلك  في  متقاطعاً  تكتبه، 
ال��ق��دي��م��ة ل��ل��م��ب��دع��ي��ن ال��ك��ب��ار؛ مثل 
اإنه كتب ق�سيدة  قال  الذي  كوليردخ 
"كوباخان" بعدما جاءته كاملة في 
حلم. بالطبع نحن ل ن�سّدق ال�سعراء 
فقط  "الإلهام"  بفكرة  الإي��ح��اء  ف��ي 
وتجاهل فكرة "ال�سنعة" - خ�سو�ساً 
اأن م�سّودات ق�سيدة كوليردج ُوجدت 
بعد وفاته - لكن هذا الأمر ل يجعلنا 
نذهب من اأحد الطرفين اإلى الآخر، 
جوهر  اأي�����س��اً  ن�ستح�سر  يجعلنا  ب��ل 
تركيزاً  باعتبارها  الإبداعية  المعاناة 
من  كّلها  ال�ساعر  لملكات  وان�سهاراً 
واإرادة  و�سيغة  اإلهام وخيال وعاطفة 

ا�سطناع  ي���وّد  ل  ودروي�����ص  وتنظيم. 
تلك الأ�سطورة لنف�سه: 

بالق�سيدة تثق  ل  قارئ(  ")اإلى 
بنت الغياب

فا هي حد�ٌص
ولهي فكٌر

ولكنها حا�ّسة الهاوية
الكتابة جرٌو �سغير يع�ّص العدم

الكتابة تجرح من دون دم"
يكون  اأن  ي���رف�������ص  ه���ن���ا  ف����دروي���������ص 
على  ال�ساعر  لتعالي  ذري��ع��ًة  ال�سعر 
القارئ، وم�سّوغاً يجعله يدير ظهره 
ل��ل��ع��ال��م م��ت��غ��ّن��ي��اً ب��ال��غ��ي��اب، وم���ن ثم 

العدم  تناوئ  الجرو  الق�سيدة/  ف��اإن 
بقول  يذّكرنا  م��ا  ال��وج��ود،  ليمنحها 
القديم:  ال�سيني  ال�����س��اع��ر  ل��وت�����س��ي 
الاوجود؛  ن�سارع  ال�سعراء  "نحن 
اأن يمنح وجوداً، ونقرع  لنجبره على 

ال�سمت لتجيبنا المو�سيقى".
وف����ي ه����ذا ال�������س���ي���اق ي���ق���ّدم دروي�������ص 

ع�سارة خبرته ال�سعرية:
الغياب عنك  غاب  كلما  �ساعر(  ")اإلى 

توّرطت في عزلة الآلهة
فكن )ذات( مو�سوعك التائهة

كن حا�سراً فى الغياب"
الثنائيات:  ج��دل��ي��ة  ف���ي  م���ت���ح���ّرك���اً 
)ال�����ح�����������س�����ور وال������غ������ي������اب، ال��������ذات 
ال�ساعر  ف��ك��رة  راف�����س��اً  وال��م��و���س��وع( 
المتاأّله المنعزل، وموؤكداً على فكرة 
اإلى  )ال���غ���ي���اب/ الن���ق���ط���اع( ل��ل��ع��ودة 
)ال��ح�����س��ور/ ال��ت��وا���س��ل( ف��ي حراك 
ث��م ل تكون  دائ��ري ل ينقطع، وم��ن 
ول  المو�سوع،  عن  منف�سمة  ال��ذات 
العالم،  ع��ن  انقطاعاً  ال��غ��ي��اب  ي��ك��ون 
ف���ي م�ستواه  ح�����س��ور  ه���و  م���ا  ب���ق���در 
ال��ع��م��ي��ق. وه��ن��ا ي��غ��دو ال��غ��ي��اب بّوابة 
ال���ت���ي تظّل  ال��ب��ح��ث ع���ن ال��ح��ق��ي��ق��ة 
م��ع��ج��زة ال��ن�����ّص ال��خ��ال��دة ك��اأن��ه��ا يد 

مو�سى التي تخرج بي�ساء:
ح�سناُء الن�ص  جارية  "الحقيقة 

بي�ساُء من غير �سوء".
هم  ال���ك���ب���ار  ال���م���ب���دع���ون  دام  وم������ا 
الحقيقة،  كبد  باقتنا�ص  المعنّيون 
عاقتهم  ت��ظ��ّل  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ف��م��ن 
ب���ال���ن���ق���اد ال�������س���غ���ار ال���ب���اح���ث���ي���ن عن 
ال��ق�����س��ور م��ت��وّت��رة دائ��م��اً، وق��د تمّثل 
دروي�����ص ه��ذه ال��روؤي��ة ف��ي "جدارية" 

اأثناء حديثه عن المعّري:
حاًل اأح�سُن  اأنت  ممّر�ستي:  "تقول 

وتحقنني بالمخدر كن هادئاً
وجديراً بما �سوف تحلم

عّما قليل...
راأي�������ت ال���م���ع���ّري ي���ط���رد ن����ّق����اده من 

ق�سيدته وهو يقول
ل�ست اأعمى لأب�سر ما تب�سرون

اأو  اإل��ى عدم  ف��اإن الب�سيرة نور ي��وؤدي 
جنون".

الأ�سطر  ه���ذه  ف��ي  للنظر  ف��ال��اف��ت 
على  اللعب  دروي�����ص  اإج���ادة  ال�سعرية 
باأن  ل��ي�����س��ي  "الحلم"  ت��ق��ن��ي��ة  اأوت������ار 

عالمه  على  تقت�سر  ل  للنّقاد  اإدان��ت��ه 
ل��ت�����س��م��ل عالم  ت��م��ت��ّد  ب���ل  ال���ظ���اه���ر، 
ظهور  اأن  ن�ست�سعر  حيث  الا�سعور؛ 
يكاد  "الحلم"  ف��ي  ال��م��ع��ّري  �سخ�ص 
التي  ال�ساعرة  الأنا  اأقنعة  اأحد  يكون 
و�سفها  ف���ي   - الإزاح�������ة  ع��ل��ى  ت��ت��ك��ئ 
فرويد  ل��دى  الحلم  خ�سائ�ص  اأح���د 
الدفاعية،  الحيل  اإح���دى  لت�سنع   -
الرمزي"  "القمع  ذات��ه��ا  ع��ن  وت����دراأ 
ال��ق��اب��ع ف���ي م��م��ار���س��ات ال��ن��ق��اد عبر 
)في  ال��م��دي��د  ال��ع��رب��ي  ال�سعر  ت��اري��خ 
ت�����س��ّور ال�����س��ع��راء ب��ال��ط��ب��ع( م��ن��ذ اأن 
النابغة  على  ث��اب��ت  ب��ن  ح�سان  اح��ت��ّج 
�سوق  في  الناقد(  )ال�ساعر  الذبياني 
عكاظ قائًا له: "اأنا اأ�سعر منك ومن 
الخن�ساء  ل  ف�سّ النابغة  لأن  اأبيك"، 
اأطلق  الذي  بالفرزدق  وم��روراً  عليه، 
اهلل  عبد  وج��ه  في  ال�سهيرة  �سيحته 
بن اإ�سحاق النحوي: "علينا اأن نقول، 
�ساق  ع��ن��دم��ا  تتاأّولوا"،  اأن  وعليكم 
ذرعاً بماحقات ابن ا�سحاق النقدية 
في  الخطاأ  م��واط��ن  فيها  تتّبع  التي 
اأبياته ال�سعرية، حتى هجاه الفرزدق 

ببيته الذائع:
هجوته مولى  اهلل  عبد  كان  "فلو 

ولكن عبد اهلل مولى مواليا"
بمنطق  �سعره  م��ع  تعامل  اأن��ه  لجهة 
ومنطق  )اإل����ي����وت(،  ال�����س��اي  م��ل��ع��ق��ة 

فخاخ الطيور )دروي�ص(.
ت��ت��ح��ّرك ق�سيدة  وف���ي الإط�����ار ذات���ه 
كونها  م����ن  ب���ال���رغ���م  "اغتيال"، 
الفرا�سة"  "اأثر  دواوي���ن���ه  اآخ����ر  م��ن 
بينها  الزمنية  والم�سافة   ،)2008(
تقترب   )1999( "جدارية"  وب��ي��ن 
اأن روؤية  من الع�سر �سنوات، ما يوؤكد 
عليه  مهيمنة  ظ��ّل��ت  للنقاد  دروي�����ص 
الموؤرَّقة  الإب��داع��ي��ة  ه��م��وم��ه  ك��اأح��د 
الحقيقي  الجمالي  التوا�سل  باأزمة 
�سياق  ف���ي  ال�����س��اع��ر  ي��ن�����س��ده  ال�����ذي 

تحّولته الإبداعية الأخيرة:
اأحياناً النقاد  "يغتالني 
يريدون الق�سيدة ذاتها

وال�ستعارة ذاتها".
مبا�سرة،  تقريرية  �سياغة  ف��ي  ه��ك��ذا 
وب����ا ح��ي��ل ف��ّن��ي��ة، ي��ت��ب��ّدى وق����ع الأن����ا 
القاتلة  النقاد  �سنابك  تحت  ال�ساعرة 
المتكلم/  ي����اء  ب����ه/  )ال���م���ف���ع���ول  ع��ب��ر 

)فعل  بين  المحا�سرة  ال�����س��اع��ر(  ذات 
وا�ستمراره  بتجّدده  الم�سارع(  القتل 
واإذا  النّقاد(،  الكثرة/  جمع  و)الفاعل 
الح�سار  ذل����ك  ي��خ��ّف��ف  ال�����س��اع��ر  ك����ان 
ي�ستمّر  فاإنه  )اأح��ي��ان��اً(  ال��زم��ان  بظرف 
- ب��رغ��م ذل��ك - ف��ي اإدان���ة وع��ي النقاد 
جمالية  اأط��ر  في  المنح�سر  المتكّل�ص 
ثابتة ت�سّكلت في مراحل دروي�ص الأولى 
وكّونت رموزاً مغلقة تنا�سب التجديد 
قاع  اإل��ى  بحجٍر  ال�ساعر  وت�سّد  ال��ع��داء 
الماألوفة،  ظالها  بكّل  الأولى  �سورته 
وم����ن ث���م ت�����س��ق��ط ال��ق�����س��ي��دة ف���ي بئر 
ال�ستعارة  وتفقد  المعتادة  التاأويات 
المجاز  وج����ه  ك��ون��ه��ا  ب��رغ��م  ده�����س��ت��ه��ا 
التي  ال��ع��ظ��م��ى  وال��و���س��ي��ل��ة  ال��م�����س��رق 
على  ع��دي��دة،  اأ�سياء  الذهن  بها  يجمع 
حد قول ريت�ساردز . ولذلك فهو يدين 
يبحثون  الذين  الأيديولوجيين  النقاد 
اإليها  يرمز  التي  الكبرى  الق�سايا  عن 
دروي�ص في ق�سيدته بكلمات: الطريق، 
ال�سنديان، الدم الوطني، الأم، الوطن، 
باغة  الجانبي،  الطريق  مقابل:  في 

الع�سبة، الورد الأ�سفر:
�سارداً جانبّي  طريق  على  م�سيت  "فاإذا 

قالوا: لقد خان الطريق
واإن عثرت على باغة ع�سبٍة

قالوا تخّلى عن عناد ال�سنديان
واإن راأيت الورد اأ�سفر في الربيع

ت�ساءلوا اأين الدم الوطني في اأوراقه
اأختَي  ال���ف���را����س���ة  ه���ي  ك��ت��ب��ت:  واإذا 

ال�سغرى
على باب الحديقِة

حّركوا المعنى بمعلقة الح�ساء" .
على اأن "الذات ال�ساعرة" المحا�سرة 
ب����ال����ت����اأوي����ات ال���ن���ق���دي���ة ال���ج���اه���زة 
الجامدة  ال���ن���ظ���ري���ة  والن����ت����ه����اءات 
المقّلبة  ال���م���غ���ر����س���ة  وال����ت����ن����اولت 
ليت�سق  الح�ساء"  "بملعقة  للمعنى 
الق�سيدة  بداية  منذ  مفهوماتها  مع 
الأ�سر  ذل��ك  م��ن  تنعتق  اأن  تلبث  م��ا 

الأدبي الخانق:
اأحياناً النقاد  "يغتالني 

واأنجو من قراءتهم
واأ�سكرهم على �سوء التفاهم

واأبحث عن ق�سيدتَي الجديدة" .
الم�سّلط  المتكلم  ي��اء  تتحّول  حيث 
ع��ل��ي��ه��ا ال��ق��ت��ل )ي��غ��ت��ال��ن��ي( اإل�����ى ياء 

الإبداع  روح  اإل��ى  المنتمية  المتكلم 
الجديدة(،  )ق�����س��ي��دت��َي  وال���ت���ج���ّدد 
اأن��ه��ا ج���اءت محذوفة  م��ع م��اح��ظ��ة 
)لأنها  ال�ساكنين  ال��ت��ق��اء  ن��ط��اق  ف��ي 
بها  واإذا  ن����ّق����اد(،  ي��غ��ت��اُل��ن��ن  ُت��ن��ط��ق: 
الق�سيدة،  اآخ��ر  في  متحّركة  ت�سبح 
الوزن  اأن  ت�ست�سعر  الإط��ار  ه��ذا  وف��ي 
ال�سكلية  وعاماتها  اللغة  واإمكانات 
قد �ساركوا ال�ساعر في �سياغة روؤيته 
المتكلم  ي����اء  ف��ت��ح��ة  ت��ح��ّول��ت  ح��ي��ث 
�سكلية  حركة  كونها  م��ن  المتحركة 
اإل����ى ح��رك��ة اإب���داع���ي���ة م��ف��ع��م��ة بروح 
)القراءة/  وك���اأن  المتجددة  الإب���داع 
المحو(  ال�سكون/  الجمود/  القتل/ 
ت��وؤث��ر ف��ي )ال��ق�����س��ي��دة/ الحياة/  ل��ن 

التجّدد/ الحركة/ الوجود(.
بع�ص  رف�����ص  ق���د  دروي�������ص  ك���ان  واإذا 
بتجلياتها  ال���ن���ق���دي���ة  ال���م���م���ار����س���ات 
الهوية  ت��ت��ج��اه��ل  ال��ت��ي  التحري�سية 
وتنظر  ال�سعر  لفّن  المائزة  النوعية 
اإلى ال�سعر في نطاق الراأي والق�سية 
يرف�ص  فاإنه  الم�ستقّرة،  والجماليات 
بع�ص الممار�سات ال�سعرية التي تتكئ 
ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة ال�����س��ع��ر ال��غ��ن��ائ��ي��ة فقط 
القديمة  الت�سّورات  فلك  ف��ي  وت��دور 
ال�سلبي  الن��ت��ظ��ار  على  تنطوي  ال��ت��ي 
الجملية  والأح��ام  الإلهام  لهواج�ص 
والموؤثرات العاطفية، ما يجعل ال�سعر 
الخارجي:  ل��ل��م��ث��ي��ر  ف��ع��ل  رّد  م���ج���ّرد 
المر�سى  على  �سيقة/  الأر�ص  "كاأن 
ال�سياطين/  اأح�����ف�����اد  ال���غ���ن���ائ���ي���ي���ن، 
راأوا/  اإذا  الذين  المجانين  الم�ساكين 
�سعر/  للببغاء  ل��ّق��ن��وا  ج��م��ي��ًا  ح��ل��م��اً 
الحدود".  اأمامهم  وانفتحت  الحب، 
ف��ه��ن��ا ت��ت��ب��ّدى ن��ب��رة ال�����س��خ��ري��ة التي 
العاطفيين  ال�سعراء  نمط  من  تتهكم 
الذين  دروي�����ص،  بح�سب  المر�سى،  اأو 
 - ات�ساعها  على   - الأر����ص  يختزلون 
ال�سعر  المراأة ويخت�سرون  في نموذج 
- على تنوعه - في نمط الحب، وكاأن 
�سعر الحب والمراأة وحده القادر على 
م�سراعيها،  على  ال��ق��ول  اأب����واب  فتح 
ول��ع��ل اأو����س���ح م��ث��ال ع��ل��ى ذل����ك قول 
المراأة  ف��ك��رة  م��ج�����ّس��داً  ليلى  مجنون 

الملهمة �ساحبة العطاء:
بذكرها يهيم  مجنون  "يقولون 

فواهلل ما بي من جنون ول �سحِر 

اإذا ما قر�سُت ال�سعر في غير و�سفها
اأبي - واأبيكم - اأن يطاوعني �سعري"

يدين  ب��ل  ب��ه��ذا،  دروي�����ص  يكتفي  ول 
المحدثين  ال�����س��ع��راء  بع�ص  اع��ت��ن��اق 
العربية  الأ����س���ط���وري���ة  ل��ل��ت�����س��ّورات 
اأ�سطورة �سياطين  القديمة التي ُتعد 
تجلٍّ  اأو���س��ح  عبقر  وادي  ف��ي  ال�سعر 
تابع  مح�ص  ال�ساعر  تجعل  اإذ  ل��ه��ا، 
ُي��م��ل��ي عليه  ل��ق��ري��ن��ه ال��ج��ّن��ي ال����ذي 
ال�سعر، فيظل ال�ساعر مجرد "و�سيط 
بالنتظار  ي���ك���ت���ف���ي  م�سوؤول"  ل 
والتدوين. وبالرغم من اإدانة دروي�ص 
اأحفاد  الغنائين  ل�"المر�سى  القا�سية 
ل  ال��ق�����س��وة  ت��ل��ك  ف����اإن  ال�سياطين"، 
ت��ج��ع��ل��ه ي���ط���رح ذات�����ه ال��م��ب��دع��ة في 
ذاتاً  بح�سبانها  ال�����س��ع��ري��ة  ل��ح��ظ��ات��ه 
وم���ت���ف���وق���ة على  ف�����ارق�����ة  م����ت����ف����ردة 
اأق���ران���ه���ا، ب��ل ن����راه ي��ع��ي��د اإن���ت���اج بيت 
كنت  واإن  ال�سهير:"واإني  ال��م��ع��ري 
ت�ستطعه  لم  بما  لآٍت  زمانه/  الأخير 
"واأنا كنت الأخير/  الأوائُل"، قائًا: 
ال��ك��ل��م��ات/ كّل  وج���دت م��ا يكفي م��ن 
عن  يعّبر  تنا�ص  في  ر�سم"،  ق�سيدة 
الذاتية  لأ�سطورته  الخا�سة  روؤي��ت��ه 
المعّري  ����س���ورة  م���ع  ت��ت��ق��اط��ع  ال��ت��ي 
ف��ي �سدر  الأول����ى حين ك��ان م��ت��اأث��راً 
اإلى  الطامحة  المتنّبي  ب��روح  حياته 
في  م�ستح�سراً  الجميع،  ف��وق  العلو 
الآن ذاته الروح الأخرى للمعّري في 
م��راح��ل��ه الأخ���ي���رة ال��ت��ي رف�����ص فيها 
اإلى  ظّله  ع��ن  وم��ال  المتنّبي  ج��ه��ارة 

ظّل نف�سه الوادعة، فاأ�سبح يقول:
�سوتي رفعت  المحال  قلت  "اإذا 
واإن قلت اليقين اأطلت هم�سي".

ل��ق��د وج���د ال��م��ع��ّري ي��ق��ي��ن��ه ك��م��ا وجد 
ق�سيدته  فاأ�سبحت  كلماته،  دروي�����ص 
ت�سبع انحيازاته الأولى حين كان �سبياً 
يحب الر�سم ويتوق اإلى علبة األوان ول 
يقدر على �سرائها واأ�سبح الآن يتباهى 
توؤكد  ال���ت���ي  ال���ل���وح���ة(  )ب��ال��ق�����س��ي��دة/ 
النتماء اإلى الحياة ول تتعالى عليها:
الربيع خارطة  الآن  لل�سنونو  "�ساأر�سم 

وللم�ساة على الر�سيف الزيزفون
وللن�ساء الازورد".

غلوائه  م��ن  �سيكفكف  ال�����س��اع��ر  ل��ك��ن 
القديمة وحما�سته الزاعقة في �سطر 

حياته الأول حين كان يقول:

ال�سعراء رفاقي  "يا 
نحن دنيا جديدة

مات ما فات
فمن يكتب ق�سيدة

في زمان الريح والذّرة
يخلق اأنبياء"

بمجّرد  اأنبياء  تخلق  الكلمة  تعد  لم 
قولها، وقد اأدرك دروي�ص اأن عليه اأن 
في  به  المنوط  الجوهري  دوره  يعي 

تلك الحياة فاأ�سحى يقول:
المهدور المدى  اأزن  كي  "غّنيُت 

في وجع الحمامة
ل لأ�سرَح ما يقول اهلل لاإن�سان

ل�سُت اأنا النبّي لأّدعي وحياً
واأعلن اأن هاويتي �سعود" .

في  تتجّلى  النبي  ر�سالة  ك��ان��ت  ف���اإذا 
ا�ستقبال الوحي الإلهي ونقل تعاليم 
ال�ساعر  دور  ف���اإن  ال��ب�����س��ر،  لنبي  اهلل 
المعاناة  ح��ج��م  ت��ج�����س��ي��د  ف���ي  ي��ك��م��ن 
المتعّددة،  اأبعادها  وروؤي��ة  الإن�سانية 
وال���ح���م���ام���ة ف���ي ه����ذا ال�����س��ي��اق رم���ٌز 
�سعري بامتياز منذ ال�ساعر الجاهلي 
فرا�ص  باأبي  وم���روراً  ث��ور،  بن  حميد 

الحمداني في بيته ال�سهير:
حمامٌة بقربي  ناحت  وقد  "اأقول 

اأيا جارتا لو ت�سعرين بحالي".
ول���ع���ّل ه���ذا م���ا ج��ع��ل دروي�������ص يماهي 
والهديل/�سوت  ال�سعرية  لغته  ب��ي��ن 
الحمامة  رم��ز  على  منّوعاً  الحمامة، 
ال�سياقات،  م���ن  ك��ث��ي��ر  ف���ي  وال��ي��م��ام��ة 
بين  الطبيعية  المخالفة  على  م��وؤّك��داً 
ال�ساعر والطائر:"ل اأريُد الرجوع اإلى 
اأريد  اإل��ى بلِد/  اأري��د الرجوع  اأح��ِد/ ل 
اأقا�سي  في  لغتي  اإل��ى  فقط/  الرجوع 
الهديل". ومن ثم فاإن اللغة تظّل منبع 
المائز  الحقيقي  ووجهه  ال�ساعر  زهو 
متغّوراً  الآخ����ري����ن،  ب���ه  ي��ج��اب��ه  ال����ذي 
المديد.  ال�����س��ع��ري  ت���راث���ه  ح����دود  ف���ي 
"قافية من  ن�����س��ه  ف��ي  دروي�������ص  ي��ق��ول 
�سوؤال  هذا  اأن��ا/  المعلقات":"من  اأج��ل 
اأنا/  اأن��ا لغتي  الآخ��ري��ن ول ج��واب ل��ه 
هذه  ع�سٌر  معّلقتان...  معّلقٌة...  واأن��ا 
لغتي/ اأنا لغتي اأنا ما قالت الكلمات:/ 

كن/ ج�سدي فكنت لنبرها ج�سداً".
البارعة  دروي�����ص  ق��درة  من  وبالرغم 
فاإن  ل��روؤي��ت��ه،  ق�سيدته  ت��ط��وي��ع  ف��ي 
الفخر  اإل����ى  ي���رك���ن  ي��ج��ع��ل��ه  ذل����ك ل 

المتنّبي،  عند  راأيناه  الذي  ال�ساخب 
م��ا ي��رت��دي ق��ن��اع ال�ساعر  ب��ل ك��ث��ي��راً 
المراوغة.  ال��ق�����س��ي��دة  ع��ن  ال��ب��اح��ث 
"تدابير �سعرية"  يقول في ق�سيدته 
الذي ي�سي عنوانها باأن �ساعرها دائم 
التنقيح  وم�����داوم  وال���ت���اأم���ل  ال��ت��دّب��ر 
تبعد  "الق�سيدة  ال��ن��ظ��ر:  وم���ع���اودة 
عني،/ وتدخل ميناء بّحارة يع�سقون 
ال��ن��ب��ي��َذ/ ول ي��رج��ع��ون اإل����ى ام����راأة 
اأي  اإل��ى  حنيناً  يحملون  ول  مّرتين/ 
ي�سطنع  ح��ي��ث  �سجناً"،  ول  ���س��يٍء/ 
ال�ساعر م�سهداً ب�سرياً �سردياً تتجّلى 
طيفاً  ب��ح�����س��ب��ان��ه��ا  ال��ق�����س��ي��دة  ف���ي���ه 
خاطفاً لمراأة مباغتة تراوغ ال�ساعر، 
البّحارة  ميناء  في  داخلًة  عنه  وتبعد 
المعتنقين الن�سوة )الخمر/ الن�ساء( 
في تجّدد دائم يوازي - لدى التحليل 
قد  ال��ذي  الق�سيدة  خاطر   - الأخير 
ل ياأتي بهيئته المخ�سو�سة تلك اإل 

مّرة واحدة في العمر.
ولو وّفق ال�ساعر في التقاط تجربته 
ل  ف��اإن��ه  ق�سيدته،  بتابيب  واأم�سك 
اأخرى هي  اأن ي�سعنا في حيرة  يلبث 
حيرة البحث عن كنه الذات:"ولكنني/ 
نف�سي/  �سّردت  الق�سيدة  وج��دت  مذ 

و�ساءلتها/ من اأنا/ من اأنا؟".
وم�����ن ث�����ّم ت���ظ���ّل اأ�����س����ط����ورة دروي�������ص 
تجّددها  ت��ح��ف��ظ  ق���ائ���م���ة  ال���ذات���ي���ة 
المنفتح  المتجّدد  �سبابها  وت�سمن 
ع��ل��ى م��ظ��اه��ر ال��ك��ون وال��م��م��ّزق��ة في 
لماهية  اإخ���ا����س���ه  ب��ي��ن  ذات�����ه  الآن 
الف�ساء  ق���ري���ن  ال�������س���ع���ر  ال�������س���ع���ر/ 
العلوي، وانتمائه اإلى محيط الأر�ص 
ب��ك��ل م��واج��ع��ه ال��ت��اري��خ��ي��ة واأب���ع���اده 
دوٌر/  للكواكب  يكن  "لم  ال�سراعية: 
لي  ال���ق���راءة:/  عّلمتني  اأن��ه��ا/  ���س��وى 
لغة ف��ي ال�����س��م��اْء/ وع��ل��ى الأر����ص لي 

لغٌة/ من اأنا؟ من اأنا؟".
النهار  "في  يقول:  �سبينوزا  كان  واإذا 
بينما  الأر���ص،  اأهل  بعمل  اأنا م�سغول 
اأن�����ا ف���ي ال��ل��ي��ل م�����س��غ��ول ب��ع��م��ل اأه���ل 
بعقله  الفيل�سوف  لأن  ال�سماء، فذلك 
يفعل  اأن  ي�ستطيع  المنظم  ال�����س��ارم 
ذلك"... بينما ال�ساعر الحقيقي يظّل 
باأرق ال�سوؤال يحمل بين  دائماً معّذباً 
التي ل تنطفئ  الإب��داع  جنَبْيه جذوة 
اإل بكتابة ال�سطر الأخير في الحياة.

بري�سة: محمد �سم�ص الدين
)اأر�سيف "دار الجديد"(.
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ما ورد في الآية ال�شابعة من �شورة "الفاتحة"، وهي "�شراط الذين اأنعمت عليهم غير المغ�شوب عليهم ول ال�شاّلين"، يحّدد تماماً العالقة القيمّية القائمة بين الم�شلمين واأولئك المنتمين اإلى 
الأديان الأخرى، وب�شكل اأخ�ّش هنا اأولئك الذين عا�شوا والعرب في بيئة واحدة، ل بل كانوا في ق�شم ملحوظ منهم عرباً واحدًة، اأي اليهود والن�شارى، حيث تّم التركيز على اأن "المغ�شوب عليهم" 
هم اليهود، اأما الن�شارى فهم "ال�شالون". واإذا كان التعامل مع اأقرب ديانتين اإلى الإ�شالم، واأقدم منه، هو بال�شورة هذه، فكيف الحال مع اأ�شحاب الديانات الأخرى ممن لم ترد اأ�شماوؤها في القراآن؟ 
نحاول في هذه الوقفة التعّر�ش لهذه العالقة من خالل ال�شعر الذي كان و�شيلة التعبير الأولى في حياة العرب، عن مجمل ما كانوا يقومون به اأو يفكرون فيه. وقد وجد ال�شعر نف�شه متحّفزاً، م�شتجيباً 
اإزاء العالقة الدينية بين الجماعات، عبر اأهليه وم�شّجعيه من خالل اأقنية وم�شالك  �شتى في المديح والهجاء؛ هذين اللذين اأخ�شعا الكثير من قيم الدين، ولي�ش العك�ش، لتلك الت�شّورات التي حفل بها 

ال�شعر، مذ كان في بداياته الأولى، اأي في حمّيته. واأظّنه لم يختِف بحمّيته هذه، حتى اليوم، بقدر ما اأن طرق التعبير قد تنّوعت، ولم ُيفَلع عنها.

اإبراهيم محمود

لعّلي في محاولتي هذه، وهي 
ى  تبدَّ م��ا  اأن  اأج���د  ح�سرية، 
ب��ه م��وق��ف ال�����س��اع��ر الأم���وي 
الأخطل،  الآخ����ر:  نظيره  م��ن  ج��ري��ر 
المعتقدي،  الإ���س��ام  خانة  في  يندرج 
حيث يمكن اعتبار مجمل ما ورد على 
الحرفية  "ال�سعري" الترجمة  ل�سانه 
ُي��ت��داول في مجريات الحياة  ك��ان  لما 
الآخر:  تقييم  �سعيد  على  اليومية، 
علمنا  اإذا  وخ�����س��و���س��اً،  الم�سلم،  غير 
وفي  الأخطل،  م�ستوى  في  �ساعراً  اأن 
ذلك الوقت، حيث الإ�سام كان في اأوج 
والل�سان  بال�سيف  والدعاية  انت�ساره، 
والروؤو�ص،  النفو�ص  ت�سغل  كانت  ل��ه، 
الم�سيحي،  حقيقة  يج�سد  اأو  ي��م��ّث��ل 
واقعاً،  ُي�سّمى،  كان  كما  الن�سراني،  اأو 
وف��ي الجانب الآخ���ر، ولح��ق��اً، اأي في 
الع�سر الحديث تقريباً، يمكن اعتبار 
الفل�سطيني  ال�����س��اع��ر  ب���ه  ت��ل��ّف��ظ  م���ا 
- 1942(، في  اإبراهيم طوقان )1905 
ق�سيدته التي يهجو فيها اأحد اليهود، 
وهو �ساعر، الترجمَة الحرفية لما هو 
اليهودي، ولي�ص  تاريخياً عن  متداول 
لأن موقفاً ُم�ستحدثاً اأو ُم�ستجداً دفعه 
اإلى اأن يقول فيه ما قاله، محيًا اإّياه 
ر اإ�سامياً،  على الدين، كما هو مت�سوَّ
الآخ���ر  ال���واق���ع، ك�سلفه  اأر������ص  وع��ل��ى 
التليد، اأي جرير، اإزاء المعتبر خ�سمه 
الن�سراني، خاف ال��ردود التي يمكن 
الأخطل،  قبل  من  وخ�سو�ساً  تتّبعها، 
حيث كان في ِحمى ولة اأمر الم�سلمين، 

كان  اأمّية،  بني  الأول��ى من  وبالدرجة 
يمدحهم،  اأُع��ط��ي��ات��ه��م،  ع��ل��ى  ي��ع��ي�����ص 
ويهجو من يعادونهم، ول يمكنه هجاء 
اأن  بالمثل، في معنى  الم�سلم  خ�سمه 
رج����ًا ف��ط��ح��ًا ، ه��و الأخ���ط���ل، يظّل 
ذّمياً تابعاً الآخر: الم�سلم، وهو جرير 

في نهاية الأمر!
اإبراهيم  ال�����س��اع��ر  ع�����س��ر  اأن  ورغ�����م 
ط����وق����ان م��خ��ت��ل��ف، وال���ع���اق���ة بينه 
مختلفة  ك��ي��ه��ودي،  والآخ�����ر  كم�سلم 
تماماً، اإل اأن الذي يرتقي اإلى م�ستوى 
المادة القابلة للمناق�سة، والحفر في 
هو  والمعتقدية،  الثقافية  مكّوناتها 
والمتداول  تاريخياً،  ال��م��ت��وارث  ه��ذا 
ه��ن��ا وه���ن���اك، ع��ن ال��ي��ه��ودي، ك��م��ا هو 
في  وب�سهولة،  كثيراً،  تتّبعه،  الممكن 
الأدبيات العربية الإ�سامية الموّجهة 
المواجهة  اأن  المنحى، حيث  في هذا 
اأبقت  واإ�سرائيل  العرب  بين  الحديثة 
المعتقدية مفتوحة  الدينية  الذاكرة 
والت�سفيه  ال�����ذّم  ���س��ن��وف  اأك���ث���ر  ع��ل��ى 
د عليها، في الجانب  والتحقير الم�سدَّ
الإ�سامي، كما لو اأن الما�سي ما زال 
في بدايته الحترابية الأولى، ما�سي 

بداية الإ�سام في مّكة والمدينة!
اإنما دون اأن ُنبقي طوقان في ذاك الحّيز 
في  ال��ح��ّدي��ة  بهذه  تميَّز  كونه  ت��م��ام��اً، 
وعاقاته  اأي�ساً،  بالم�سلمين  عاقته 
الديانات  اأ����س���ح���اب  م���ن  ب���الآخ���ري���ن 
اإلى  و�ساعياً  و�ساخراً،  ناقماً،  الأخ��رى، 

مكا�سفتهم بهجائه الع�سري.

مع جرير...
ذّم الذّمي باعتباره واجبًا جهاديًا

ل���م ي���ّدخ���ر ج���ه���داً، ���س��اع��ر ب��ن��ي تميم 
ال��م�����س��ل��م، اأب����و ح���زر ج��ري��ر ب��ن عطية 
الكلبي  ب��در  ب��ن  الخطفي  ب��ن حذيفة 
 -  648 110ه�/   -  28( ال���ي���رب���وع���ي 

730م(، في النيل من نظيره وخ�سمه 
�ساعر بني تغلب الم�سيحي، اأبو مالك 
 - ال�سلت... )19  ب��ن  ب��ن غ��وث  غياث 

90ه�/ 640 - 708م(، اإذ كان يتلّم�ص في 
ما يقوله، كما لو اأنه يمّثل الم�سلمين 
ت��ك��ث��ي��ف باغته،  ع���م���وم���اً، م���ن ج��ه��ة 
ور�سد خ�سمه، في تلك النقاط التي 
نافذة  باعتبارها  الآخ���ري���ن،  ت�ستثير 
الم�سداقية، في ذّم الآخر، اأي م�سرعنة 
والعملي،  ال���ت���اري���خ���ي  الإ�����س����ام  ف���ي 
بقيت في  اأب��ي مالك،  اأن باغة  حيث 
ع��راء التاريخ، لأن��ه كان ي��درك �سمناً، 
الآخر  لي�ص  اأن  ل�سانه،  �ساطة  رغ��م 
هو  المهجو  لي�ص  اأن  يهجوه،  من  هو 
اإليه  ينت�سب  ما  اإنما  بالذات،  الأخطل 
مذهبياً، ومن موقع ال�سلطة المراقبة 

والمعاقبة، با�سم الدين ال�سائد.
يمكن  التي  الق�سائد  من  الكثير  ثمة 
فيها،  ال��م��وّج��ه  المعتقد  اأث���ر  اق��ت��ف��اء 
د جرير لاأخطل كذّمي،  وكيف يتر�سّ
ينت�سب  لما  اأع��ن��ي  الجمع،  بلغة  حتى 
القّوة  خ��ال  م��ن  منه،  ليتمّكن  اإل��ي��ه، 

القائمة، والداعمة له م�سبقاً.
واأه��ّم ما يلفت النظر فيه هو الجمع 
بالخنزير  وال��ت��ذك��ي��ر  الأخ���ط���ل  ب��ي��ن 
اإ���س��ام��ي��اً، وكاأنه  ال��م��ح��ّرم وال��ن��ج�����ص 
التذكير  تكرار  اأي�ساً،  بينهما.  يوّحد 
المختلف،  ال��دي��ن  عامة  بال�سليب، 
للنيل منه كذلك، كما لو اأن��ه - هنا - 
تفاخره  خ��ال  مكانته، من  يقّلل من 

بدينه:
"اأَكلَّفَت خنزيَرْيَك حومة زاخٍر

بعيد �سواقي ال�سيل لي�ص بمذنب ِ
قرنتم بني ذات ال�سليب بفالج

قطوع لأعناق القرائن م�سغب".
ويقول في مكان اآخر، ومن باب التقليل 

اأكثر، وكذلك الت�سفيه له:
به اأطاف  الأخيطل خنزير  "اإن 

اإحدى النوا�سي اإذا ما ُيطرد الَعَكُر".
ولحقاً:

"حتى �سمعت بخنزير �سغا جزعاً
منهم فقلت اأرى الأموات قد ن�سروا".

وب�سكل اأكثر تركيزاً واأذى:
"والتغلبية في ثنيي عباءتها

بظٌر طويل وفي باع ابنها ِق�َسُر
ة الأنياب قعَّرها رَّ من كل مخ�سَ

لحم الخنازير يجري فوقه ال�سكُر
ن�سوان تغلب ل حلم ول ح�سب

ول جمال ول دين ول خفُر
ما كان ير�سى ر�سول اهلل دينهم

والطّيبان اأبو بكر ول عمُر
جاء الر�سول بدين الحّق فانتكثوا
وهل ي�سير ر�سول اهلل اأن كفروا"!

ي���ت���ح���ّدث ال�������س���اع���ر ب���ا����س���م ول�����ي اأم����ر 
اإ�سامّي، وهو يمار�ص تقييماً لاآخر، 
هجاء  يكون  اأن  �سعره  يعدو  ل  بحيث 
�سرفاً، ذّماً، والوزن والقافية وحدهما 

يبقيان ال�سعر با�سمه المعتاد.
وفي و�سع جرير، وهو ماأخوذ بال�سلطة 
الدينية، اأن يتمادى اأكثر عندما ياأتي 

الت�سهير:
ُن�سيَّة من تغلب الإله  "لعن 

يرفعن من قطع العباء خدورا
الجاعلين لمار جرج�ص حّجهم
وحجيج مّكة ُيكبروا التكبيرا"!

وفي ما بعد:
انت�ست اإذا  الأُخيطل بالرحوب  "اأم 

جعلت ل�سق�سقة الَعجان هديرا
لم يجِر، مذ ُخلقت، على اأنيابها

ماء ال�سواك، ولم تم�صَّ طهورا
لفحت لأ�سهب بالُكنا�سة داجن

خنزيرٌة فتوالدا خنزيرا"!
الدين، ومن يمّثل  اإلى  اللجوء  ويظّل 
ال���دي���ن، وم����ا ه���و م��ع��ط��ًى م���ن طريق 
الإغارة  ف��ي  الجبهوي  معينه  ال��دي��ن، 
في  يعود  ول  المعروف،  خ�سمه  على 
البال ما يفّكر المرء في ال�سعر، واإنما 
باأثريات  ين�سحن  اأن  ال�سعر  يمكن  ما 
وكاأن  والمعتقدية،  المذهبية  ال��ق��ول 
الدين عملياً حّل محل القبيلة، وكاأن 
ذاكرته قد ا�ستلفت الذاكرة القبلية في 
اأكثر مناخاتها احترابيًة وبعثاً لل�سقاق 

وبذراً لاأحقاد.
�سمته،  الآخ������ر  ف���ي  "يقّدر"  ج���ري���ر 
قدماً،  يم�سي  وه��و  ال��اف��ت،  �سكوته 
وبنوع من ال�سادية التاريخية الهائلة، 
والتقبيح  بالزجر  الت�سييق عليه،  في 
والتجريح، وهو يتباهى بدينه، واأولي 
اأمر الدين، وي�سّدد على تقّربه منهم، 
من خاله، وكيف اأنه في و�سع هوؤلء 

ا�سترقاقه، ب�سهولة:
تغلباً المكارم  الذي حرم  "اإن 

ة والخافة فينا جعل النبوَّ
هل تملكون من الم�ساعر م�سعراً

اأو ت�سهدون مع الأذان اأَذينا؟
م�سٌر اأبي واأبو الملوك فهل لكم

يا ُخزر تغلب من اأٍب كاأبينا؟
هذا ابن عمي في دم�سق خليفة

لو �سئُت �ساقكُم اإلى قطينا".
وهي  الع�سر،  ثقافة  تلك  كانت  ربما، 
مقّومات  في  تنقطع  لم  التي  الثقافة 
ف���ي عوامل  ح�����س��وره��ا، وخ�����س��و���س��اً 
التنابذ وال�سقاق، اأي من خال تعميق 
ال��ه��ج��اء ف��ي م��ج��الت مختلفة،  ف��ع��ل 
�سغلت  التي  الثقافة  وهي  م�سالحية، 
وا�ستطاعت  المجتمع،  اأب��ن��اء  مجمل 
البقاء، رغم التحّول في الأ�ساليب، اأن 
تتاءم مع الم�ستجّدات، نظراً اإلى دور 
الثقافة، في تحقيق  الجانب من  هذا 

اأهداف تكتيكية وا�ستراتيجية كذلك.
اأن يقف  اأق�سى ما يمكن لاأخطل  اإن 
عنده، ويهجوه، هو كيفية النفراد به، 

خارج الدين:

وت منجحراً المرُّ "ما كان منزلك 
يا بن المراغة يا حبلى بمختاِر

جاءت به معجًا عن ِغب �سابغة
من ذي لهاله ِ جهم الوجه كالقاِر".

لحظة  ال��ت��ف��اخ��ر،  عليه  ي�سهل  ورب��م��ا 
ا�سترجاع ما كان من حرب بين قي�ص 
يكون  بال�سليب، حيث  وتغلب، مذّكراً 
المكانة  تاأكيد  ب��اب  ه��ذا، من  التذكير 

العالية التي تاأر�سفت تاريخياً:
"لما راأونا وال�سليب طالعا

اً ناقعا ومار �سرجي�ص و�سمَّ
واأب�سروا راياتنا لوامعا

كالطير اإذ ت�ستورد ال�سرائعا
والب�ص في اأكّفنا القواطعا
خلوا لنا راذان والمزارعا".

كاأنه  ال��ي��ه��ود  ي��ه��ج��و  اأن  و���س��ع��ه  وف����ي 
ي���ت���ح���ّدث ب��ا���س��م ال��م�����س��ل��م، وك���م���ا هو 

ر لديه: مت�سوَّ
اليهود عابة الإله بني  "لعن 
بالجزع بين جاجل و�سراِر
قوٌم اإذا هدر الع�سير راأيتهم
حمراً عيونهم كجمر الناِر".

وف����ي ب��ع�����ص ال����ح����الت ي���ت���ج���اوز تلك 
ال�سرع  ����س���ّن���ه���ا  ال����ت����ي  ال�����ح�����دود 
الإ�سامي، لحظة وقوع مخالفة 
ما، لكنه يكون محمياً بمن تتمّثل 
الدولة،  ف��ي  العليا  ال�سلطة  فيه 
ف���ُي���َغ�������ّص ال��ن��ظ��ر ع���ن���ه، ك��م��ا في 
�سعره، وهو ُيظهر ارتباطه بدينه، 
وعدم  ال��خ��م��ر،  لمعاقرة  ودوام����ه 
الإ�سامي،  ال��دي��ن  ف��ي  ال��دخ��ول 
وف��ي ح�سرة رج��ل م��ن مثل عبد 

الملك بن مروان:
"ول�ست ب�سايم رم�سان طوعاً

ول�ست باآكل لحم الأ�ساحي
ول�ست بقايم اأبداً اأنادي

كمثل الغير: حيَّ على الفاِح
ولكني �ساأ�سربها �سموًل

واأ�سجد عند منبلج ال�سباِح".
ذلك من قبيل الطرافة، حيث ال�ساعر 
مهّرجاً  وحتى  واأني�ساً،  نديماً  ينقلب 
لولي الأمر، وبح�سب الحالة النف�سية 
له، يمكن الت�سّرف، وما عدا ذلك، ل 
يكون في مقدوره، هو اأو غيره، اإظهار 
اأي حركة، اأو القيام باأي ت�سّرف، ربما 

يوؤدي اإلى ما ل ُيحمد عقباه.
وفي مجمل الأحوال، فاإن و�سع الذّمي، 
كما هو الم�ستخل�ص من ال�سعر، و�سع 

التابع وَمن يدرك، ومن خال الخبرة 
من  م��ه��ّدد  اأن���ه  والتاريخية،  اليومية 
الآخر بحجج مختلفة. والنظر مجّدداً 
في البنية العتبارية لأحكام الذّم في 
التفاوت  ه��ذا  بنا  ي�ست�سرف  الإ���س��ام، 

الكبير بينهما.

مع اإبراهيم طوقان...
ال�شتزادة من خمرة الذاكرة الدينية
في  المتمّثل  ذاك  ط��ري��ف،  م��ث��ال  اإن���ه 
ال��ت��ي ق��ال��ه��ا ال�ساعر  ال��ق�����س��ي��دة  ت��ل��ك 
 1905( طوقان  اإبراهيم  الفل�سطيني 
ال���ي���ه���ودي  ال�������س���اع���ر  ف����ي   )1941  -
ال�ساخنة  العاقات  اأوج  وفي  رئوبين، 
وال��م��ت��وّت��رة ب��ي��ن ال��ع��رب وال��ي��ه��ود، اأو 
�ص  تلمَّ وربما  واليهود،  الفل�سطينيين 
ال�ساعر الفل�سطيني في زّوادة الذاكرة 
من  الكثير  والمعتقدية،  التاريخية 
الدعم النف�سي، وحتى ن�سوة النت�سار 
اإذ  �سيء.  ك��ّل  قبل  الذاتيَّْين،  والفخار 
العاقة  ما هو متداول عن  ي�ستدعي 
الثنائية هذه، وتحديداً، عن موقع اأهل 
الإ���س��ام، واليهود ب�سورة  ف��ي  ال��ذّم��ة 

اأكثر �سفوراً وقتامة بالمقابل، لكن في 
اأكبر تعنيه كناقم على الجميع  دائ��رة 
هذه،  الق�سيدة  انت�سار  وليظّل  اأي�ساً، 
لرغبة  ا�ستجابة  ال��ع��ام،  مناخها  ف��ي 
عامة في و�سطه، ولي�ص لأنها الوحيدة 
فقط في ميدانها، كما لو اأنها المتمّثل 
لكل ما هو جمعّي في نطاق دينه مثًا، 

وغيره:
"اأَْي رئوبيُن غطِّ وجَهَك حتى

ل ُيرى الأنُف اأنه مه�سوُم
يا يهوديُّ كيف علُمَك بالتَّوراِة،

قل لي، اأم فاتَك التعليُم؟
بين اأ�سفارها خائُق عنكم

ُمبتداها وُمنتهاها ذميُم
يو�سٌف باعه اأبوكم يهوذا

اإّن حّب الدينار فيكم قديُم

وبطوُن التاريخ فيها عجيٌب
وغريٌب بعاركم مو�سوُم

اأَْي رئوبيُن، اأين األواح مو�سى
والو�سايا؟ فكّلهّن قويُم

ُهنَّ ع�سٌر نبذتموها جميعاً
ورتعتم في الغّي وْهَو وخيُم

ونق�ستم اأحكاَمها فاإذا الماُل
َمقاَم الإلِه فيكم يقوُم

با رّبكم له �سنُم الِحْر�ِص، والرِّ
مثاٌل اأنتم عليه ُجثوُم

واإذا ال�سبُت فيه مكٌر وغدٌر
اأين فيه التقدي�ص والتعظيُم؟

وعك�ستم اآياِتها فاإذا القتُل
ُمباٌح والف��س�ُق فيكم عميُم

كّلكم �ساهٌد على الحّق زوراً
هل اأتاكم من �ساأنه تحريُم!؟
ح�سُبكم، ل يبارك اهلل فيكم،

اأن �سيطان بغيكم َلرجيُم...".
الق�سيدة،  بنية  ف��ي  اأول��ي��اً  تدقيقاً  اإن 
ُيحال  اإذ  الآخ����ر،  م��ن  ال��م��وق��ف  ُيظهر 
على ما هو ديني، ومن موقع تفا�سلي، 
تاريخ  �سرد  اأراد  اأ�سلفت، وطوقان،  كما 
ال��ي��ه��ود ك��م��ا ه��و م��ق��روء ف��ي الأدبيات 
العربية الإ�سامية القديمة، وحتى 
والق�سيدة ل  اأي�ساً،  الحديثة منها 
تتجاوز حدود الهجاء، وهو يت�سّرف 
يمار�ص  اإن����م����ا  ه������ذه،  ب���ال���ط���ري���ق���ة 
تمثيًا لكّل بني جلدته، كما يمكن 
كامه  �سياق  من  ذلك  ا�ستخا�ص 
ال�����س��ع��ري. ث��م��ة لجوء  ذي ال��ط��اب��ع 
اإلى  معتبرة،  تاريخية  حقائق  اإل��ى 
حرب حقائق موّجهة، اإلى ممار�سة 
مدّوناً،  تاريخاً  الآخ��ر، لأن  ت�سفيه في 
بذلك،  اأع��ن��ي  ذل���ك،  ق��ول  يحّفزه على 
اأن طوقان، كما هو �سلفه التليد جرير، 
اأو  مجيَّ�سة،  قائمة،  ثقافة  من  ينطلق 
اأهبة  ف��ي  لتكون  للتجيي�ص،  ح��ا���س��رة 
تاأجيج  ف��ي  ب��دوره��ا  للقيام  ال�ستعداد 
اإن  ب��ذل��ك.  ال�����س��راع، وال���ذاك���رة كفيلة 
تقّدم  ل  الأ�ساليب(  )وكذلك  الأ�سماء 
في المو�سوع ول توؤّخر، واإنما م�سمون 
م هنا هو اللجوء  ال��ق��ول، وم��ا هو مقدَّ
اإلى اأثريات ما كان، تعبيراً عن زهو كان 
بالمقابل، وتخفيفاً، ربما، من مفارقة 
التوازن،  ب��ف��ق��دان  وال�����س��ع��ور  ال���راه���ن، 
فح�سور  ال��ق��ّوة،  ف��ي  التكافوؤ  غياب  اأو 
اليهودي(،  )ال���ذّم���ي  ال��ع��م��ل��ي  الآخ�����ر 
الم�سلم  العربي  عن  منف�سل  اأن��ه  ول��و 

ا�ستبداده،  فيه  يمار�ص  بل  ل  اعتباراً، 
عنا�سر  وك��ذل��ك  عليه  تفّوقه  ويظهر 
ب��م��ق��اي��ي�����ص م��خ��ت��ل��ف��ة، يظّل  غ��ل��ب��ت��ه، 
طّيات  بين  المدحور  الغائب،  ح�سور 
ال��ك��ت��ب م��ا���س��ي��اً، ���س��م��ان��اً ل��ذاك��رت��ه في 
طابعها الجمعي على ال�ستمرار، وكاأن 

ل مجال للتفكير في الهزيمة هنا:
"اأْي رئوبيُن هل قراأَت �سك�سبيَر؟

بلى، اأنَت �ساعٌر م�سوؤوُم
و�سك�سبيُر خالُد القوِل فيكم
اأمُر �سيلوَخ في الورى معلوُم

غيَر اأن الذين منهم �سك�سبيُر،
َتنا�َسْوا ما قال ذاك العظيُم

، هل �سمعَت ب�سعٍب يا يهوديُّ
�سّل حتى في كّل قطٍر ي�ه�ي��ُم؟
�سعُبكم كالذباب في ك�ّل اأر�ٍص
منه �سيٌء على الَقذور يح����وُم

ُب اهلِل ما يزال عليكم َغ�سَ
وعُد بلفوَر دونه مهزوُم

ناِد اأبطاَلَك الذين تواَرْوا
في ال�سبابيك اإنهم َلُقروُم

يرقبون الأطفاَل ِمّنا فاإْن لحوا،
رَمْوهم، فهالٌك وَكليُم

لبُن الأر�ِص فا�ص �ُسّماً ُزعافاً
ودماً، فانزلوا بها واأقيموا

وا�سربوه ملَء البطوِن هنيئاً
هكذا ت�سرب الذئاُب الِهيُم

يا يهوديُّ ل عليَك �ساٌم
واإذا �سئَت ل عليك �َسلوُم".

واإيرادي لمقاطع طويلة من ق�سيدته، 
وبعد قرابة �سبعة عقود زمنية، يهدف 
ال���ق���ارىء ف��ر���س��ة م�سافة،  اإل����ى م��ن��ح 
الق�سيدة،  م��ن��اخ  ف���ي  ال��ن��ظ��ر  ل��ي��م��ع��ن 
فعلها  ����س���ري���ان  ف����ي  وت���اري���خ���ّي���ت���ه���ا؛ 
الجمعي، وما هو مرغوب فيه جمعياً، 
على اأر����ص ال��واق��ع، وك��ذل��ك م��ا يمكن 
ف��ي ���س��وئ��ه��ا. في  التفكير ف��ي��ه راه��ن��اً 
الوقت ذاته، لأدفع بفكرتي المحورية 

اإلى الأمام، واأنا اأوجزها في الآتي:
ث��م��ة ال��ك��ث��ي��ر م���ن اأح���ك���ام ال���ذّم���ة في 
الإ����س���ام، ل��ّم��ا ت��زل ���س��اري��ة المفعول، 
ب�����س��ي��غ ���س��ت��ى، ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة ه����ذه، 
الإ�سامية  الجمعية  ال���ذاك���رة  ح��ي��ث 
لمجمل  �سغالة  ت��زل  لّما  والمجيَّ�سة، 
ج��م��اه��ي��ر ال��دي��ن ال��م��وؤ���س��ل��م��ة، ف��ي ما 
يتفّكرونه ويتدّبرونه هنا وهناك، وفي 
ي�سّم  وال����ذي  ال��ح��داث��وي،  المجتمع 

اأكثر من دين فيه.

اإبراهيم طوقان.
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في العام 1927 �ُشئل العّقاد اأين ي�شع الزهاوي بين الفال�شفة وال�شعراء، فاأجاب: "اإنه �شاحب ملكة علمية، من طراز رفيع، واإنه ي�شيب في تفكيره ما طرق من الم�شائل التي يجتزاأ 
فيها بال�شتقراء والتحليل ول تفتقر اإلى البديهة وال�شعور، فمن ين�شده فلين�شده عالماً ينظم اأو يجنح اإلى الفل�شفة فهو قمين باإ�شغاء اإليه واإقبال عليه في هذا المجال، واإن خير 
ت على راأ�ش الزّهاوي لكانت اأهون عليه من هذا  مكان له هو بين رجال العلوم وَرادة الق�شايا المنطقية، فهو ل يبلغ بين الفال�شفة وال�شعر مثل ذلك المكان". ولو اأن �شاعقة انق�شّ
الحكم القا�شي الذي ظاهره فيه الرحمة، وباطنه فيه العذاب: تجريده من اأهّم �شفتين يعتّز بهما، بل تجريده من اأحّب لقب يحب اأن ينادى به: "ال�شاعر الفيل�شوف"، وذلك قبل اأن 

كان النا�ش ي�شفون على ال�شعراء لقَبي "الكبير" و"الأكبر".

يقّدر  العّقاد  ك��ان  بالطبع، 
نف�ص  ف�����ي  ك�����ام�����ه  وق�������ع 
الزّهاوي، وربما تعّمد ذلك، 
كلمة  تحمل  "الباغ"  ج���اءت  فقد 
العّقاد تلك في وقت كانت المعركة 
اأن�سار  ب��ي��ن  اأ����س���ّده���ا  ع��ل��ى  الأدب���ي���ة 
فزادت  الزّهاوي،  واأن�سار  الر�سافي 
هذه الكلمة الطين بّلة، واتخذ منها 
و�سهادة في  ال��زّه��اوي حجة  خ�سوم 

اأيديهم للهجوم عليه. 

الزهاوي يرّد على العّقاد 
وق���راأ ال���زّه���اوي ذل��ك وه��و المغيظ 
العّقاد،  ع��ل��ى  ي���رّد  فكتب  ال��م��ح��ن��ق، 
ال�ساعرية  "اأن  رّده  وف�����ح�����وى 
لإن�سان  ت��ث��ب��ت��ان  ل  وال��ف��ي��ل�����س��وف��ي��ة 
ب���دع���واه اإن ك���ان خ��ل��واً م��ن��ه��م��ا، ول 
ُي��ن��ف��ي��ان ع��ن��ه ب��اإن��ك��ار م��ن��ك��ر اإن كان 
ل����ه م��ن��ه��م��ا ن�������س���ي���ب، ول���ي�������ص ذوق 
المتناف�َسْين في �سيء باأولى اأن ُيتَّخذ 
الحكم  بل  الآخ���ر،  ذوق  من  مقيا�ساً 
العدل في مثل ذلك هو الراأي العام 

لجيلَْيهما والأجيال الآتية...".
ومقالة الزّهاوي على هدوئها كانت 
وقد  بالحزن،  وتندى  بالألم  تدمى 
من  الهموم  �سدره  في  تعتلج  ظّلت 
ج����ّراء كلمة ال��ع��ّق��اد ف��ي��ه، ف��ق��ال في 
ر�سالة ل�سديق له )محمد يعي�ص(: 
لاأ�ستاذ  مقاًل  ذل��ك  قبل  "وقراأت 
ال��ع��ّق��اد ي��ط��ردن��ي ف��ي��ه م��ن حظيرة 
ن�سر  ث���م  والفا�سفة".   ال�����س��ع��راء 
الظالمة  الحمات  بتلك  نّدد  اأبياتاً 

ف���ي ن���ق���ده���ا، وك�����ان ي���ظ���ّن اأن 
الر�سافي وراءها، قال فيها:

ال�سحف  �����س����دور  "ماأوا 
حقدا

والحقد قد �سّموه نقدا
اأّنى التفّت اأرى اأما

من رجال ال�سوء �سّدا
قالوا: "دخيل في القري�ص

فما اأجاد، ول اأجّدا"
قالوا: "�سغير ل يعّد من

الفحول ول اأجدا 
قالوا: "اإلى الإح�سان منه

غيره في ال�سعر اأجدا
وله جراءة فيل�سوف
يو�سع الأديان جحدا

كذبوا فاإني �ساعٌر
واأدين بالإ�سام جّدا". 

اأح�سب  " كنت  وكتب في رّده: 
به  ُي���راد  نزيهاً  نقداً  هناك  اأن 
�ساأن  ورف����ع  الحقيقة  خ��دم��ة 
واإذا  ح��ق��د،  النقد  ف���اإذا  الأدب 
النقد �سّب و�ستيمة، واإذا النقد 

ت�سويه ل�سمعة العراق".
ودام��ت هذه المعارك الأدبية حقبًة 
��ح فيها  ُر���سِّ ال�سنة التي  اإل��ى  ام��ت��ّدت 
ال���ع���ّق���اد ل��ل��ت��دري�����ص ف���ي ك��ل��ي��ة "دار 
و�ساع  ب��ب��غ��داد،  العالية"  المعلمين 
خ��ب��ر ت��ر���س��ي��ح ال���ع���ّق���اد، واأو����س���ك اأن 
يزمع ال�سفر اإلى العراق، فكان الهّم 
ي��ازم �سدر ال��زّه��اوي، وراح يح�سب 
حوله  �سيلتّف  ال��ع��ّق��اد  ب��م��ج��يء  اأن���ه 
للزّهاوي  و���س��ي��خ��ل��ق��ون  ال��خ�����س��وم 

ت�ساوره  ف���ب���ات���ت  ك���ث���ي���رة.  م���ت���اع���ب 
تعيين  يتحّقق  األ  متمّنياً  الأح���زان 
الكنانة  وف���ي  المن�سب  ف��ي  ال��ع��ّق��اد 

اأدباء يحت�سون تدري�ص الأدب.
الزّهاوي  اأمنية  تحّققت  اأن  وح��دث 
النتخابات  ف���ي  ال��ع��ّق��اد  ف���از  ح��ي��ث 
ال��ن��ي��اب��ي��ة ع���ن ق��ائ��م��ة ال���وف���د الذي 
وكان  وكّتابه،  اأع�سائه  اأب��رز  هو من 
ل  فف�سّ ال��وف��د،  روؤ���س��اء  ثقة  مو�سع 
اإلى  يميل  ل  بطبعه  وه���و  ال��ن��ي��اب��ة، 

اإل  م�سر  يبرح  ولم  التغّرب، 
مّرتين: الأولى اإلى فل�سطين، 
وكان  ال�سودان،  اإلى  والثانية 

للرحلتين دواٍع مهّمة.
لذلك ر�ّسح العّقاد مكانه اأحمد 
فانفرجت  ال�����زّي�����ات،  ح�����س��ن 
اأزم����ة ال���زّه���اوي، وه����داأ باله 
ال��زّي��ات، وخّف  وف��رح بمقدم 
لزيارته في اليوم الثاني من 
يكن  ل��م  واإن  ب��غ��داد،  و�سوله 
رابطة  لكن  معرفة،  بينهما 
الأدب خير رابطة، والزّهاوي 
الخلق،  �سهل  النف�ص،  �سخّي 
ي����ح����ّب ال�������س���ب���ق ف�����ي زي������ارة 
�سيوف بغداد، �سيما اإن كانوا 
اأو من  من ال�سعراء والأدب���اء 

المغنيين الم�سهورين.

الزّهاوي ي�شتقبل الزّيات
في كانون الأول 1929 كتبت 
العراقية  ال�����س��ح��ف  اإح�����دى 
قائلة:  ال��زّي��ات  و���س��ول  خبر 
"و�سل بغداد اأخيراً ح�سرة الأديب 
الزّيات  ح�سن  اأحمد  الأ�ستاذ  الكبير 
اأ�ستاذاً  تعيينه  خ��ب��ر  ذك���رن���ا  ال����ذي 
المعّلمين  دار  ف��ي  ال��ع��رب��ي  ل����اأدب 
العالية ببغداد". وكتبت "ال�سيا�سة" 
في  "ول�سنا  توديعه:  في  الم�سرية 
الحكومة  بتوفيق  ن��ن��ّوه  لأن  حاجة 
العراقية في هذا الختيار، فالأ�ستاذ 
اأع��ام المدر�سة الأدبية  الزّيات من 
ال���ج���دي���دة، ول���ه ط���راف���ة ف���ي النقد 

المعروف  موؤّلفه  بها  ي�سهد  الأدب��ي 
"تاريخ الأدب العربي"، وبيان �ساحر 
"اآلم  ق���راأ ترجمته  ي��ذك��ره ك��ل م��ن 
فرتر" و"رفائيل". والأ�ستاذ الزّيات 
اإنما يذهب اإلى العراق ر�سوًل للثقافة 
الم�سرية الجديدة التي يبدو اأثرها 
ف���ي ج��م��ي��ع الباد  ال���ي���وم وا����س���ح���اً 
العربية، و�سوف يكون له من مهّمته 
لتقوية  و�سيلة  ال��ع��راق  عا�سمة  ف��ي 
الروابط الفكرية والجتماعية بين 

القطرين ال�سقيقين". 
وحّل الزيات في فندق "كارلتون"، 
وه���و م��ن ف��ن��ادق ال��درج��ة الأول����ى، 
وك���ان���ت واج��ه��ت��ه الأم���ام���ي���ة تطّل 
وواجهته  ال���ر����س���ي���د،  ����س���ارع  ع��ل��ى 
بجوار  دجلة  على  ت�سرق  الخلفية 
الأحرار(.  )ج�سر  الو�سط  الج�سر 
وا�سعة  باحة مفتوحة  و�سطه  وفي 
اأ�سجار  تعمرها  حديقة  وو�سطها 
الورد  و�ستات  وال��ن��ارن��ج  الليمون 
ليلة  يم�ِص على قدومه غير  ول��م 
واح���دة ل��م ي��اأخ��ذ ق�سطه فيها من 
"نيرن"  ���س��ّي��ارة  ف��ي  ال�سفر  وع��ث��اء 
ح��ت��ى خ���ّف ال���زّه���اوي ف��ي ال�سباح 
اأحد  اأن يقابله  التالي ليزوره قبل 
م���ن ال��ن��ا���ص ف��ق��ال ال���زّي���ات ي�سف 
في  ج��ال�����س��اً  "كنت  ال���ل���ق���اء:  ه����ذا 
الثاني  ال��ي��وم  �سباح  ك��ارل��ت��ون  بهو 
ع��ل��ى روعة  اأرّو������ص قلبي  ب��ب��غ��داد، 
العراق،  لهجة  على  واأذن��ي  الفراق 
وع��ي��ن��ي ع��ل��ى غ���راب���ة ال�����س��ور، واإذ 
ُدل يلقي اإلّي بطاقة ُكتب  باأحد النُّ

الزهاوي".  �سدقي  "جميل  عليها 
تلوح في مخّيلتي �سورة  تكد  ول��م 
ال�سماع  ����س���ّوره���ا  ال���ت���ي  ال�����س��اع��ر 
والقراءة حتى راأيت في باب البهو 
���س��ي��خ��اً ف���ي ح�����دود ال��ث��م��ان��ي��ن قد 
انخرع متنه وثقلت رجله ورع�ست 
اإل  بع�ساً  بع�سه  يحمل  ف��ا  ي���ده 
ج���ه���داً، واأق���ب���ل ع��ل��ّي ي��ت��خ��ّل��ع على 
ذراع غامه، وقد انب�سطت اأ�سارير 
�سفتاه  وانفرجت  العري�ص  جبينه 
اب��ت�����س��ام��ة ن�سرة  ع���ن  ال���ذاب���ل���ت���ان 
عذبة، ثم �سّلم ت�سليم الب�سا�سة بيد 
مرتجفة ورّحب بي ترحيب الكرم 
ي�سكو  انطلق  ث��م  م��ت��ه��ّدج،  ب�سوت 
جحود الأّمة واإغفال الدولة وكيد 
الخ�سوم واإلحاح المر�سى وتطّرق 
الأ�ستاذ  مع  عامئذ  خ�سومته  اإل��ى 
العّقاد فذكر - والأ�سف المّر ُيك�سبه 
 - ال�سهيد  وهيئة  المظلوم  لهجة 
كيف ا�ستغّلها في العراق من �سّدد 
خطاهم في ال�سعر، واأرجف بها من 
على  اهلل  وَح��َم��َد  بالرعاية  تولهم 

اأنني جئت بغداد بدل العّقاد"! 

الزهاوي ينقد العّقاد مت�شّترًا
اهتبلها  ديوانه،  العّقاد  اأ�سدر  حين 
ال�����زّه�����اوي ف���ر����س���ًة ل��ان��ت��ق��ام منه 
ال���دي���وان، ول���و م��ن وراء  بنقد ه���ذا 
ال�سحف  اإح���دى  ن�سرت  فقد  �ستار، 
ان�ستا�ص  الأب  ل�ساحبها   1928 �سنة 
العّقاد،  دي��وان  كاتبها  نقد  الكرملي 
وكانت خلّواً من التوقيع، ل ت�سريحاً 
القّراء  ذه��ن  فان�سرف  تلميحاً،  ول 
المجّلة،  �ساحب  هو  الناقد  اأن  اإل��ى 
وان�����س��ّب ه��ج��وم ال��ع��ّق��اد ع��ل��ى الأب 
الكرملي لأنه الم�سوؤول عن المجّلة. 
وقد ظّلت حقيقة كاتبها �سراً مخفياً 
ح��ت��ى ُك�����س��ف الأم����ر، ف��ق��د ُع��ث��ر على 
 120 بلغت  التي  المقالت  م�سّودات 
ولم  �سفحة،   54 منها  ُن�سر  �سفحة 
تن�سر المجلة البقية، واإذ هي بخط 
ال��زه��اوي، وك��ان ق��د فعل مثل ذلك 
حين نقد ديوان اأحمد �سوقي ونقد 
الجواهري ملتم�ساً اأديباً من اإخوانه 
ي���وّق���ع ال��ن��ق��د، وه���ك���ذا ت��ح��ّم��ل الأب 
ال��ك��رم��ل��ي، وه���و ب����ريء، ق�����س��وة قلم 

العّقاد. 
الزّهاوي  م��ق��ال��ة  م��ط��ل��ع  ج���اء  وق���د 
"ديوان العّقاد" )1928( على ال�سكل 
وكنا  ك��ب��ي��ر،  ك��ات��ب  "العّقاد  الآت�����ي: 
حتى  كبير  �ساعر  كذلك  اأن��ه  نعتقد 
ج��اءن��ا دي��وان��ه ال��ج��دي��د ح��اف��ًا بما 
ف��اإذا هو دون  نظمه قديماً وحديثاً، 
م�سحون  هو  واإذا  ت�سّورنا،  اأكبر  ما 
القبيحة،  وال�����س��رورات  ب��الأغ��اط 
واإذا هو في اأكثر من ق�سيدة يخرج 
عن المو�سوع فا تبقى فيه الوحدة 
اأو  ي��ب��ال��غ  واإذا ه��و  ال��م��ت��وّخ��اة م��ن��ه، 
هو  واإذا  اأبياته،  من  كثير  في  يفّرق 
يمّت  م��ا  فيه  فلي�ص  ال��ق��دم��اء  يقّلد 
اأبيات  �سوى  بوا�سجة،  ال�سعور  اإل��ى 
ثم  وهناك..."،  هنا  متفّرقة  قليلة 

الأبيات  ينقد  ���س��رع 
ال��ت��ي ي���رى ف��ي��ه��ا ما 
النقد من  ي�ستوجب 
ناحية اللغة وال�سرح 
والمعنى،  وال��������وزن 
وهو نقد يمّثل وجهة 
ومماحكاته.  ن��ظ��ره 
وا�ستمّر ين�سر النقد 
ف����ي ه�����ذا ال����دي����وان، 
فن�سر مقاًل في �سهر 
 ،1928 �سنة  م��ار���ص 
اآخر  م��ق��اًل  ن�سر  ث��م 
ف����ي ���س��ه��ر ح���زي���ران 

من ال�سنة نف�سها. 

يهاجم  ال���ع���ّق���اد 
الكرملي 

العّقاد  رّد  و����س���در 
اإليه  ك���ت���ب  ب���ع���دم���ا 
���س��دي��ق ال����زّه����اوي، 
واأح����������د اأن�����������س�����اره، 
يكون  اأن  ل��ه  ن��اف��ي��اً 
ل��ل��زّه��اوي �سلة في 
ُن�����س��ر ف���ي "لغة  م���ا 
العرب" عن ديوانه، 
وموؤكداً له اأن اأنا�ساً 

في المدينة يم�سون في الد�سي�سة 
قال  لذلك  بينهما.  ال�سّر  ليوقعوا 
العّقاد في رّده: "ولي�ص من �ساأني 
اأحد  اإل�����ى  ال���ك���ام  ه����ذا  اأع������زَو  اأن 

المكتوب  ال��م��ج��ّل��ة  ���س��اح��ب  غ��ي��ر 
ا���س��م��ه ع��ل��ى غ��اف��ه��ا، ف����اإن النقد 
الكاتب،  ولي�ص  يعنيني  ال���ذي  ه��و 
اأنني  )...( غير  لها  اأوع��ز  ول من 
اأعجب واهلل ل�سدور نقد كهذا في 
مجلة ُيقال عن �ساحبها اإنه كثير 
ال�ستغال بالعربية، وا�سع الطاع 
على قواعدها النحوية وال�سرفية، 
فاإن في نقده لغلط فاح�ص ل يقع 
ب��ه��ذه القواعد  اإل��م��ام  ل��ه  فيه م��ن 
التاميذ  ك��اط��اع  ول���و  واط�����اع، 
معرفة  اأع��رف  ول�ست  المبتدئين. 
ان�ستا�ص  الأب  )م�������ا(  ال���ي���ق���ي���ن 
الكرملي �ساحب المجّلة المكتوب 
�سمعت  ولكن  غافها،  على  ا�سمه 
م��ن ���س��اح��ب ل��ي اأدي����ب اأن���ه راهب 

دير اأدمن ال�ستغال باللغة العربية 
حتى ترّيب روؤ�ساوؤه به، لهذا نقلوه 
اإل���ى دي���ر ينقطع ف��ي��ه ع��ن خدمة 
هذه اللغة زمناً ل اأدري ما قدره؟ 

الأديب  ف��اإن �سّح ما رواه �ساحبي 
فهم قد اأطلقوه الآن لأنهم رجعوا 
اإلى ال�سواب في اأمره، وعرفوا اأن 
ا�ستغاله  ف��ي  العربية  على  البلية 
وتركها  ع��ن��ه��ا  ان�������س���راف���ه  ل  ب��ه��ا 
على  ي����رّد  اأخ����ذ  ث���م  و�ساأنها..."، 

اأخطاء الزّهاوي.
الر�سافي  اأن�سار  م��ن  اأدي���ب  وق���راأ 
به من  ا�ستهّل  العّقاد، وما  تعقيب 
الهجوم العنيف على الأب الكرملي، 
فكتب في جريدة "العراق" بتاريخ 1 
تموز 1928 كلمة بعنوان "الموؤاخذ 
كاتباً  اأن  فيها  ذك��ر  غيره"،  بذنب 
غير الكرملي انتقد العّقاد، وغيره 
اأ�ساء اإلى العّقاد، وهو الذي عوقب 
اأُخذ  على تلك الإ�ساءة، وهو الذي 

بتلك الفعلة.
وه�����ذا م��ج��م��ل م���ا كان 
والعّقاد  ال��زّه��اوي  بين 
للزّيات  ي�سكو  راح  ي��وم 
ظ��ل��م ال���ع���ّق���اد ل���ه وهو 

البادىء.

ال�������زّي�������ات ي�����ش��ف 
الزّهاوي 

يدع  "لم  ال���زّي���ات:  ق���ال 
لي الزائر الكريم فر�سًة 
بين كامه الدافق اأدخل عليها منه 
علمت  كما  ف��ال��زّه��اوي  بالتخفيف، 
كالبلبل  يتكلم  اأن  دي��دن��ه   - ب��ع��د   -
خا�سته اأن يغرد، اأو كالزهر طبيعته 

ال�سداقة  مجل�ص  في  فهو  يفوح  اأن 
الأدب  مجل�ص  وف��ي  �ساكر،  اأو  ���س��اٍك 
���س��اع��راً، وف��ي مجل�ص  اأو  م��ح��ا���س��راً 
الأن�ص مفاكهاً اأو محّدثاً. كان ال�سيخ 
الموؤّثرة  ون��ب��رات��ه  ين�سد  اأو  يتكّلم 
وق�سماته المعّبرة ولحيته الخفيفة 
المر�سلة ووجهة الم�سنون الأعجف 
و���س��ارب��ه ال��ن��ائ��م ع��ل��ى ف��م��ه الأه���رث 
وع���ي���ن���ه ال����ب����ّراق����ة ق������رار م����ن خلف 
المنظار و�سعره الأ�سمط يتهّدل على 
نتوء ال�سدغ - كل اأولئك كان ُيخّيل 
اإلّي اأن طيفاً من اأطياف الجدود اأو 
نبياً من اأنبياء اليهود قد ان�سّق عنه 
حجاب الزمن فجاأة في هذا المكان 
والجو  ال���ق���ات���م  وال����ن����ور  ال�����س��ام��ت 
الغريب، ولكن الجّدية التي تفي�ص 
من كلماته كانت تطرد 
وتجعلني  الخيال  هذا 
اأمام كتلة  وجهاً لوجه 
القوية  الأع�ساب  من 
تتكّلم  ال����م���������س����دودة، 
وتهداأ  وت��ث��ور  وت��ت��األ��م 
وت�������س���خ���ط وت���ر����س���ى، 
مقالها  وم�����و������س�����وع 
وانفعالها ل يخرج اأبداً 
�سح  اإذا  "الأنا"  ع���ن 
يحّدثني  ال��ت��ع��ب��ي��ر... 
فّي  ين�سد  اأو  فاعجب، 
تكون  وق����د  ف����اأط����رب، 
ولي�ص  اإل���ى فمه  اأذن���ي 
معنا ثالث، ولكنه يجاهر 
بال�سوت  المعنى  وي�����س��ّور  ب��الإل��ق��اء 
المنزل  ي���ده�������ص  ح���ت���ى  والإي������م������اء 
الفترة  بين  وه��و  ال�����س��ارع،  وين�ست 
والفترة يعود اإلى ال�سكاة و�سكواه ل 
تنقطع، واأظّل اأنا اأمام هذا الَجَي�سان 
ال���روح���ي ���س��اه��م��اً ح��ال��م��اً اأف���ّك���ر في 
الذهن الذي ل يكّل، والل�سان الذي 
يتقا�سر،  ال��ذى ل  والزهو  يفتر،  ل 
والتمّرد  ي�����س��ك��ن،  ل  ال����ذي  وال��ق��ل��ق 
الذي ل يهن، وال�سباب الذي يلب�ص 
التي  وال���ح���ي���اة  ال�����س��ي��خ��وخ��ة،  رداء 
ت���اأخ���ذ ه��ي��ئ��ة ال���م���وت، وي���ق���ول لي: 
انظر كيف اأُذي��ب عمري في �سعري، 
والأمة تقذفني بالبهتان والحكومة 

تخرجني من الأعيان"!

جميل �سدقي الزّهاوي.

من اليمين: العّقاد، الزّيات.

فرا�س الدليمي



الإثنين  1  اأيلول  2008

زياد رحباني

الديوان  العدد نعيد ن�شر  "دفتر" هذا  في 
الرحباني،  لزياد  المعروف  وغير  الوحيد 

والذي كتبه في �شّن الحادية ع�شرة.
تتقّدم  كزياد،  ل�شخ�ش  دي��وان  بالطبع، 
العبقرية �شفاته كّلها، كتبه في طفولته، 
على  للقب�ش  "بولي�شية"  بقراءة  ُيغري 
الجمل التي زادها الكبار، ومعاينة ب�شمات 
عا�شي الأب. لكن اأي�شاً لمعاينة النبوغ في 

طفولته وتكوينه الأّول.
األ  بال  ا�شمه  وّقع  كما  رحباني"  "زياد 
اآنذاك، �شادَق اهلل في طفولته،  التعريف 
جريدة  في  مقالته  خ��الل  من  وال��ي��وم 
األ  بال  اأي�شاً  قراءتها  )تجوز  "الأخبار" 

التعريف( �شادق "حزبه".
"حزب  �شديقي  اإلى  اهلل"  "�شديقي  من 
عدم  اإزاء  نتمّنى  عبقري  رحلة  اهلل"... 
يكون  اأن  كتابه،  ن�شر  اإعادة  في  ا�شتئذانه 
واأقّل  ال�شابق،  �شديقه  من  ت�شامحاً  اأكثر 

بط�شاً من �شديقه الحالي.
م. �ش. د

ال�سعب  والحجر  النوَعْين.  بين  اأي�ساً  وتوّفق  ال�سكلَْين،  بين 
اإلى  الأ�سفل،  اإل��ى  ن��زوًل  �سلطتنا،  من  اأيدينا،  من  اأفلت  ال��ذي 
القاع، على الكتابة اأن تعود اإليه وترّده اإلى فوق، اإلى الاعبين 
الحرف  ينتظر  ال���ذي  ال��وا���س��ع  الجمهور  واإل���ى  والمتاعبين 
تنت�سر،  باأن  تحلم  التي  الزنود  وينتظر  معاً،  والقلم  والنقطة 
بالنزول  اإما  غايته  يجرجر  اأن  على  القتدار  الوحيد  والبطل 

واإما بال�سعود، ول ينتهي هكذا اأي جزء من اللعبة.
والكتابة تاأتي اإلى مكانها اإلى عر�سها اإلى طاولتها ال�سّيقة اأو 
القواعد  ت�سّحح  اأن  اأجمع، في  الأم��ر  ال�سبب في  الرحبة، هي 
واأن ت�سّحح اأو ترّمم ما هو مرمّي اأو ما هو اأ�سطورّي اأو ما هو 
َمَثل دارج. ول بّد من العزيمة ومن اأن ل يكون الحجر ال�سعب 
غايتها وحده دون اأي بيدق اآخر. اإذن عليها اأن ت�سقط في الماء، 
واأن تروح ت�سبح خارج ال�سجرة وخارج ال�سخرة، واأن ت�سرف من 
مكانها على كلَتْيهما من موقعها الأزرق اأو اأي لون محتمل، واأن 
تبعث اإلى هناك برائحتها واأن تذري حبرها على كّل المقاطع 
تتطّلب  المحّددة،  المهّمة  في  اأب��داً  تكون  ول  التفا�سيل،  وك��ّل 
ال�سهل  وف��وق  التّلة،  ف��وق  وتغر�سها  رايتها  ترفع  واأن  الحّرية 
والوجود الدائم الحركة. واأن تكون ما تكون عر�سة للقفز اإلى 
حديقة  اإل��ى  الكنز،  اإل��ى  الكلمة  اإل��ى  الو�سول  حتى  المجهول، 
الألف والياء مرتاحة اإلى ال�سجرة واإلى ال�سخرة واإلى اأي رمز 
من الرموز، وفي المطلع ن�سوانة ثملة لأن الكام والكلمة هما 
عذوبة  م�ستوى  وف��ي  وال�����س��روق،  ال�سم�ص  م�ستوى  ف��ي  ال��ب��دء، 

القمر.
والكتابة الراقية، ولي�ست حتماً غير المجانية وغير الم�سوؤولة، 
ُكُثراً،  لي�سوا  وال��ذي��ن  وال��ل��غ��وي��ون  وال��ك��ّت��اب  ال�سعراء  ي�سنعها 

الرهبة  هيكل  في  كهنًة  تبّتلوا  اأي  لها،  تكّهنوا  الذين  ي�سنعها 
والإب��داع. ونحن كّنا لها، واأق�سد المختارين في رواق الحوار 
ك��ّن��ا لها في  ال�����س��ي��وف،  وال��م��اأدب��ة العالية الأغ��ذي��ة وال��رائ��ع��ة 
ال���واق���ع ق��ب��ل اأن ي��ك��ون ال��ن��ه��ج ط���ائ���راً ف��ي ف�����س��اء ال��ك��ذب وفي 
الكتابة  التاأ�سي�ص لهذه  اإلى  اأب��ادر  اأنا  الامبالة. وكنُت  ميدان 
حقيقًة  تكون  اأن  نتوق  عامًة  و�سفناها  والتي  و�سفتها،  التي 
وبين  عقولنا  بين  اأيدينا،  بين  تكون  واأن  الحقائق،  بقّية  مثل 
ظهرانينا، ثمرًة  في ال�سجرة، واإبريقاً في اأي �ساعة، ناأخذ منه 
اإلى  الماء  ال��ذي ح��ّول هذا  وال�سّيد هو  م��اًء  التي كانت  الخمر 
ما ُير�سي المدعوين، ونحن حّولناه اإلى ما ُي�سكرنا ول يحيد 
بنا عن اأننا �سنظّل حماة الدار وحماة التحويل والتاأويل، واأننا 
�سنكون في الفيء في الظهيرة وفي الغ�سق وفي اأي مرحلة من 

نعراتنا وليالينا.
وكنُت اأنا في محترف الن�سوة والنبعاث، و�سئُت اأن اأكون الموؤ�ّس�ص 
التي  الثقافية  ال�سفحة  من  انطاقاً  الثقافة،  الآن  ُي�سّمى  لما 
اأن�ساأُتها في جريدة "النهار"، واأقمُتها على اأعمدة من البيا�ص 
في الم�ستهّل، على ب�س�اط خ��اٍل اإذ لم يكن من �سيء هناك �سوى 
البيا�ص، واأتبعت ذلك تاأ�سي�ساً على الحبر، وفتحنا على المعرفة 
الكاملة، وعلى الثقافة قاطبًة، في بادنا الم�سرقية والعربية. 
وكان اأن العدوى �سارت في ال�سرايين الم�سدودة دونها، وذهبت 
بكّل  الكتابة  العربية، و�سارت  ال�سحف  اإلى  والتاأثيرات  النتائج 
هيبتها الجليلة �ساأناً من ال�سوؤون الأ�سا�سية، فا اأحد ي�ستطيع 
على  حّطت  التي  موجتنا  وم��ن  حركتنا  م��ن  اب��ت��داًء  ُيغفلها  اأن 
القارئ  العربي. ووجد هذا  القارئ  اإلى  وانتقلت  مركب متين، 
مرجعاً له ولّذة وبياناً له، ب�سببنا، ونال ما ي�ستحّق من الروؤية 

الفكرّي،  ح�سنه  اإل��ى  اإل��ي��ه،  تت�سابق  التي  ال��م��واد  وم��ن  الطّيبة 
ي�سيب  ال��ذي  بالتقييم  بالر�سائل،  بالمعلومات،  بالت�ساوؤلت، 
مو�سوعه، واإذا الأهّم الأهّم يكون اأننا في حفرة ال�سواب، ومن 
هذه الحفرة حيث العمارة تلمع وكّل �سيء هنا يجلب اإلينا رياح 
الخلق ومحا�سن الف�سول المتوالية، ونطلق حناجرنا واأقامنا 
�سراخاً ون�سيداً ونقداً وق�سائَد ودرا�ساٍت ومقالٍت، اإلى اأن نعود 
نرتجف، ولم نرتجف في حياتنا تلك، اإل اأننا بلى كّنا في رجفة 
ليومّياتنا  الأدب��ي  والتاريخ  واأواره���ا،  والمتعة  وح�سوره،  الحّق 
البعيد،  اإل��ى  واأ�سفاراً  ورح��اب��ًة  مجداً  كانت  يومّيات  اأنها  ي�سهد 
وت�ساقطت  وال��وج��دان.  الوجد  يهّز  �سكل  من  لغة،  من  اعتباراً 
في  عجيب،  ب�ستان  في  وكاأننا  الطويلة  الأع�ساب  ونمت  البذور 

جّنة تعبق بالعطور و�سائر الأحام.
الحقبة  م��دى  على  ك��ان  اب��ت��دع��ن��اه،  ال���ذي  ه��و  عندنا  وال�سكل 
الخ�سيبة يائم ع�سره ويحاكي مو�سوعه محاكاة فنون جميلة، 
مطافها  اآخ��ر  وف��ي  وتق�سر  وتطول  وت�ستدير  تنحني  محاكاة 
التي  الخ�سو�سيات  الخا�ص، ومن طائفة  الجديد  ترتوي من 
اأف�سل العناية واأف�سل الحدب.  حملناها ون�سرناها ولها كانت 
اأم�سكنا  التي  النار  بنيناه، من  ال��ذي  الأت��ون  لغة من  وانبعثت 
بها، وكان اأننا ح�سلنا على الرجاء وعلى المغفرة وعلى الح�ساد 
الذي جمعناه �سنبلة �سنبلة، من ع�سرنا، ومن روح هذا الع�سر، 

بكّل براعة وانتباه.
والآن اإذ نوؤوب اإلى اأر�ص الكتابة، اإلى ديوان الحداثة التي تاأ�سر 
وال�سجرة  ال�سخرة  ونكون  اإّياها،  التجربة  نكّرر  رّبما  وتحّرر، 
الآن��ف��َت��ْي��ن، وم��ا بينهما م��ن ع��اق��ة ه��ي الأ���س��ل وه��ي الن�سيج 

والإلهام والبردة الم�ستهاة.  

غاف الكتاب، وبالأ�سفر اأي�ساً.

الذي  هو  اأم��ا  الحّي،  بهيكله  دروي�ص  محمود  رح��ل 
اإلى  الأقرب  ال�سعراء  والباهر، فمن  الثمين  اأعطى 
نف�سي، واإلى الذوق العام، واإلى جميع الذين نا�سلوا 
واح��ت��رب��وا م��ن اأج����ل ق�����س��ي��ة. وه��ن��ا ي��ب��دو دروي�ص 
ولعّله  فل�سطين.  الق�سايا  لراأ�ص  الأ�سيل  المغّني 
اأنه اأجاد الغناء  اأقرانه في  الوحيد الذي نجح بين 
الغنائية، وهي  تخّطى هذه  اأي�ساً  اأنه  لباده، وفي 
لبلوغ  وت��ارة عاطفية وعذبة،  وفورية  مبا�سرة  تارة 
اإن�سانياً،  دروي�����ص  ي��ط��ّل  بحيث  العمومية،  مرتبة 
على  وال�سعة،  الوقع  بعيد  ذات��ه،  في  �ساعراً  ويطّل 
ما  بكّل  �سلة  وعلى  الملتهبة،  الق�سايا  بكّل  �سلة 
ي�سّحي المرء له وبكّل ما يرتبط بهذه الخ�سو�سية 
من �سمّو و�سوًل اإلى الحق، اإلى الأعلى فوق ما هو 

واقعي و�سّيق ومنطٍو على اأبجدية فردية.
و�سّده،  الخطاب  يقول  م�ساره،  في  لمع  ودروي�ص 
يقول الوحي وُيطلقه من عقاله ليكون في �سدد ما 
هو �سمولي، اإلى الحّد الذي ما بعده حّد، اإذن فهو 
�ساعر الأر�ص، مطلق اأر�ص، و�ساعر الوهج والظلمة 
وكامه ينبع من هذه الينابيع، ولذلك غيابه خ�سارة 
لل�سعر العربي المعا�سر، وللق�سية الجّلى لأنه، في 
ل�سنوات مديدة من عمره يح�سن  الإبداعي،  عمله 
فتنة الرق�ص التعبيري، وله مو�سيقاه واإيقاعه وله 
ذريعًة  ال�سغير  ال�����س��اأن  م��ن  ي��اأخ��ذ  اأن  ف��ي  طريقته 
ينك�سر  ول  ال��ري��ح  متاهة  ف��ي  ت�سير  �سجرة  ليكون 
لها غ�سن من الأغ�سان. ول ت�سيع اأبداً عن الواحة 

المبتكرة والوافرة الظال والأنهار.
ثّم اإن دروي�ص، في ق�سائده، كان الباغة ال�سجاعة 
وباأ�سها  اإياها، والتي من فرط ليونتها  والمقدامة 
واإلى  اإليها  العربية  الجماهير  جذبت  ورمزّيتها 

وال�سهرة،  ال�سيت  ل��ه  ط���ار  بحيث  عينه  ال�����س��اع��ر 
وب��ح��ي��ث ف���از ال�����س��اع��ر وع��اط��ف��ت��ه ال���ه���ادرة، بقلوب 
الم�سرق  وال�سعراء زمائه في  والأ�سدقاء  العرب، 

و�سواه من الأ�سقاع.
تنفذ  وبكونها  كينونتها،  ب�سدق  تمتاز  باغة  اإنها 
اإلى الذات الحزينة واإلى بقّية النوافذ حتى تقتحم 
الحّق  بغية  مخالبها  تبرز  ودائ��م��اً  منها،  المغلقة 

والعدالة وك�اأنها ن�س��ر جائع.
واآخ����ر م���ّرة ك��ّن��ا م��ع��اً، ف��ي ب��اري�����ص ق��ب��ل ث���اث، في 
هناك،  العرب  ال�سفراء  اإليه  دع��ا  �سعرّي  مهرجان 
�سجّيته  ع��ل��ى  وك����ان  ال��ف��رن�����س��ي��ة.  ال��ث��ق��اف��ة  ووزارة 
يتغّير ول يذوب  وال���م���وّدة ل  الأن�����ص  م��ن  وع��ادت��ه 
الهواء  وتمنح  تم�سي  زيتونة  واإنما هو  الإط��ار،  في 
الرطب لمن حوله. وكان �سّر الموعد وعلى حاّفة 
عليه  وك���ان  ب��ه،  �سقة  ل  لياقة  ف��ي  وك��ّل��ه  الب�سمة، 
ال�سيوف.  ال�سعراء  بع�ص  مع  اأم�سية  في  يقراأ  اأن 
ثاثة  ق���راأ ن�سو�ساً  ال��م��ن��ب��ري،  ال��م��ك��ان  ف��ي  وه��ن��ا 
الحكمة ومن  وكاأنها �سنف من  الأمثال  كاأنها من 
ل��ه ترجمته  ن�ّص  وك��ّل  المح�ص.  الإب��داع��ي  ال��ل��ون 
اإلى الفرن�سية يقراأها �سديقه ال�سّيد �سنبر. وهكذا 
ب�سورة  فّنية،  بكيفّية  الح�سور  على  دروي�ص  هم�ص 
الإن�سانية  ال��م��ع��ان��ي  ه��ي  وب��م��ع��اٍن  ط��ّي��ب��ة،  ن��اع��م��ة، 
التي تحتوي مجمل الخطوط  الدائرة  تن�سّب في 

والأزياح والطرائف.
ولم  الن�سو�ص،  هذه  ج�سد  في  غنائية  اأي�ساً  وهنا 
تفارقه في �سّتى اإنتاجه كما قلت واإنما هي فل�سطين 
اأوًل واآخراً الق�سيدة والكيان وفي �سبيلها كم تحلو 

الر�سالة التي ل تنق�سي ول يمحو حروفها اأحد.
بري�سة: اأ�سامة بعلبكي.�س. اأ. �س
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1
اأنا �سغير

ول�ساد�ص مّرة اأطفئ ال�سموع
ما اأحلى الحياة عند اإطفاءة �سموع 

�ساد�سة
ما اأعرف؟

ل اأعرف �سيئاً
ل اأعرف اإل اأّن لي بيتاً بجدران

�سريراً و�سورتين
خبزاً وماء ل غير

واأ�سبحت دنياي بيتاً بجدران
�سريراً و�سورتين

 خبزاً وماء ل غير.
2

وقالوا يوماً: اإن اهلل �سديقي
ورحت اأفّت�ص عن �سديقي
في الأحراج، بين الزهور

وراء  ال����م����ورق����ة،  الأ�����س����ج����ار  ف����ي 
ال�سخور

وخافت مّني الع�سافير وهربت
خاف  كالع�سافير  �سديقي  ُت���رى 

مني وهرب؟
و�ساألتهم: �سديقي هل يخاف؟

قالوا: يخاف األ تحّبه.
وقلت: اأين هو؟

 وقالوا: في كل مكان.

3
اإذا جئت يا �سديقي

فنذهب اإلى الأحراج
نذهب اإليها ن�سرقها

نقول اإنها لنا
لي ولك، ل اأحد ي�سمعنا

قبل  ف��ت��ع��ال  ت���اأت���ي  اأن  اأردت  اإذا 
ال�ستاء

في ال�ستاء ُطُرق المجيء م�سّكرة
اأُنا�ص  عليها  يقف  ال�سفر  وط���رق 

كثيرون،
ل يبكون، ل ي�سحكون

اإنهم م�سافرون
وع�سافير تنتظر موكب الريح

اإل��ي��ك ع��ب��ر كل  ه��ل ي�سل ���س��وت��ي 
هذه الأوراق المت�ساقطة؟

4
وكان الم�ساء ف�ساألتهم:

كيف ُتظلم الدنيا
في  ي���ل���ع���ب  زال  م�����ا  و����س���دي���ق���ي 

الأحراج
ولم يرجع اإلى بيته؟
فقالوا: لي�ص له بيت

كل البيوت بيوته ول ي�سكنها

كل الأع�سا�ص اأع�سا�سه ول ي�سكنها
و�ساألت: اأين ي�سكن

فقالوا: ي�سكن النف�ص
وعرفت اأن �سديقي -

وردة ل تطال
اأعلى الورود واأجملها.

5
اأفقت هذا ال�سباح على �سوت اآخر 

البابل
فال�ستاء اأتى اليوم

يوم علمت اأنه ل يطال
لماذا اأخبرتموني اأنه بعيد!

ليتكم كذبتم علّي
الأر����ص  ف����اأَرى  �سّباكي  اأن��ظ��ر م��ن 

تدفن الألقاب الحلوة -
فما بعد موعدنا وما بعد حبيبي

اأنظر من �سباكي
تنام  ت��وّد كل واح��دة لو  فالأ�سجار 

على الأخرى
وتناديها يا اأّمي

اأتى ف�سل الت�سّرد والبعد.
 

6
اأخ��رج من غرفتي واأختي ما تزال 

نائمة
هي مرتاحة البال

اأ�سدقاوؤها كّلهم هنا في الحي
يلعبون كّل يوم، كّل �ساعة

يعّمرون الوقت كالبيوت الرملية
ومتى هدموه، غابت ال�سم�ص فوق 

البحر
�ساأعود اإليهم

نلعب في الزواريب
 بين البيوت.

7
اأ�ساأل اأّمي:

ال�سال  ه�����ذا  ي�����اأخ�����ذِك  اأي������ن  اإل������ى 
الأبي�ص؟

وتقول اأّمي: اإلى الكروم
واأعود اأ�ساألها:

اأّمي هل اأذهب معِك؟
وتقول لي:

�سنذهب معاً، خذ ال�سّلة
واأنا ل فرحة لي اأكبر من اأن اأحمل 

ال�سّلة
واأخذت ال�سّلة وم�سينا

ال�سماء �سكرْت من لونها الأزرق،
ولب�ست لوناً رمادياً

و�ساألت اأّمي: اأين الكروم
قالت: هناك

وكّل ما لي�ص هنا، يكون هناك
ونقط المطر تغّني فوق الحجارة

وحملتني اأُّمي واأنا اأحمل ال�سّلة
�سرنا ك�سفينة ذاهبة اإلى الكروم

وو�سلنا وكّنا اآخر الآخرين
ون��زل��ن��ا اإل���ى ال��ج��ال��ي ع��ّل��ن��ا نجد 

عنباً
والريح  واح�����داً  ع��ن��ق��وداً  ووج���دن���ا 

ُت�سقط حبوبه،
واحدة بعد واحدة

فقلت لأّمي: ناأخذه قبل اأن ينتهي
وقالت: لم يعد هناك غيره

نتركه فا ت�ستوح�ص الكروم بدون 
عناقيد

وظللنا نم�سي
ل اأعرف لماذا

 لكننا لم ن�سجر.
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متى عدت اإلى بيتي
فاأمطري يا �سماء

لن يتبّلل ثوبي الأحمر
متى عدت اإلى بيتي

فاغ�سبي يا رعود
متى �سّكرت الباب

وقفلته مّرتين
ف�سّرخي يا ريح اأمام الأبواب

لن تفتح
متى اأوقدت النار في الموقد

َف�َسْل يا ثلج عن ولد
كان هنا مكانك يلعب

متى غفوت في ال�سرير
ل عندما اأكذب على اأّمي

بل عندما اأغفو حقاً
فانزلي حقاً يا �سواعق

اأنا في الداخل
والباب مو�سد
والنار م�ستعلة
 فيا �ستاء اأقبل.

9
قلت لهم:

األ ت�سّكرون الأبواب
العا�سفة هنا عند المفرق

وقالوا:
على مّر الأيام تعّودت الأبواب

و�سوف تت�سّكر وحدها عندما ترى 
العا�سفة

باأيديكم  اأنتم  ت�سّكرونها  األ  قلت: 
القوية

قالوا: مللنا الحياة
امتاأت الأر�ص بال�ستائم والحقد

زرعوا خناجر في قلب الكام
�����س����اروا ي����ع����ّدون ذك���ي���اً م���ن يكفر 

اأح�سنهم باهلل
اأك���ث���ر الكام  ال����ذي ك��ام��ه  ذك���ي���اً 

�سفالة

اآه لو كان الكام كالخبز ُي�سرى
فا ي�ستطيع اأحد اأن يتكّلم

اإل اإذا ا�سترى كاماً
وقلت لهم

األ ت�سّكرون الأبواب
فقالوا:

 ليت كّل همومنا اأبواب للت�سكير.
10

جل�ست اأّمي اأمام الموقد تخبرني 
ة ق�سّ

قالت: كان رجل يعّمر بيتاً
حجراً  الأحجار  وجّمع  فقيراً  كان 

حجراً
اأتى بها من الأحراج والغابات

واأتعبه العمل لكنه اأكمل قائًا في 
نف�سه:

اأعّمر بيتاً اأ�سكنه لباقي العمر.
وظّل يعّمر طول عمره

انتهى  ال���ب���ي���ت،  ان���ت���ه���ى  وع���ن���دم���ا 
�ساحب البيت

وقلت لأّمي:

هل انتهت الق�سة؟
فقالت اأّمي:

نعم.

11
ياأتي يوم العيد

والأجرا�ص ت�سّلي
ت�سرخ اإلى اهلل من كّل مكان

والنا�ص يلب�سون ثياب الأحام
ويدخلون الكنائ�ص

والع�سافير على �سطح الكني�سة
ت�سّلي اإلى اهلل

فاهلل النا�ِص والع�سافيِر واحد
حفظه  ما  يرّتل  الأ�سود  والراهب 

من �سنين
يمّر  اأب����ي���������ص  ط����ي����ر  ك�������ان  م����ن����ذ 

بالكنائ�ص
ك��ّل واح��دة منها ري�سة  وي�سع في 

 من جناحه.
12

ع���ن���دم���ا اأر�����س����ل����ون����ي ي�����وم�����اً اإل�����ى 
المدر�سة

وكنت اأنتظر �ساعة الرجوع
اهلل،  مع  اأحكي  اأن  هناك  عّلموني 

�سديقي،
علموني اأن اأُ�سّلي.

ما كانت تقوله لي اأّمي
قبل اأن اأغفو في ال�سرير

والريح في الخارج تخّرب العالم
 ما كانت تقوله كان اأحلى.

13
اأحببتك اأكثر مما علموني في ال�ساة

اأنا األف مّرة يخطر ببالي
اأن اأناديك ب�سوت ب�سيط:

اأين اأنت يا رّبي؟
اأنا لم اأعرفك تحمل �سلباناً، وتموت 

من اأجلي
اأن يحمل  ي��ق��در  ل  ول���داً  اأن���ا عرفتك 

ال�سليب
اأنا عرفتك ولداً يطير كالفرا�ص فوق 

الزهر في ال�سباح
ف�سكنْته الع�سافير

اأنا لم اأعرفك تتعّذب
اأنا عرفتك ولداً، لو تركوه يلعب

ون�سوا اأن يقولوا له:
تلعب" واأنت  اأيام  "م�ست 

لظّل يلعب طول حياته ول ي�سجر.
14

ل اأريد اأن اأ�سّلي اإل ما اأفهمه
ل اأريد اأن اأ�سّلي

دعوني اأ�سرخ
فوق الجبال ال�سخرية

في الوديان ال�ساكتة
فت�سرخ معي

اأين اأنت؟
دعوني اأخبر ال�سجر

ق�سة �سديقي
 هذه هي �ساتي.

15
يوٌم اأذهبه اإلى المدر�سة

اأح�ّسه �سفراً يا اأّمي
اأح�ّسه ُبعداً عنك وعن اأبي

وعن �سّباكنا المك�سور
اأذهب اإلى المدر�سة واأغم�ص عيني

اأقول اأتى الم�ساء
ثم اأفتحهما

واأرى اأن الوقت لم يرحل بعد
األف مّرة اأغم�ص عيني

واأقول اأتى الم�ساء
 اإلى اأن ياأتي

ويقرع الجر�ص، فاأهرب من المدر�سة
واأرك�ص على الدرب وال�سم�ص تغيب

اأ�سبق ن�سيم الم�ساء اإلى بيتنا
ويلوح لي بيتنا من بعيد

واأرى اأهلي يقفون اأمام الباب
على ال�سطوح

عن  اأ�سيع  ل  كي  بالمناديل  يلّوحون 
البيت

المدر�سة  ه���ل  اأرى  خ��ل��ف��ي  واأن����ظ����ر 
لحقتني؟

واأ�سل اإلى اأهلي
اأرتمي بين اأيديهم

اأي��دي��ه��م وع��ل��ى �سدورهم  اأغ����رق ف��ي 
كاأنها بحار

وندخل بيتنا
ن�����س��م��ع��ه ي��غ��ن��ي ف���رح���اً ل���ع���ودت���ي من 

�سفري
واأ�ساأل اأّمي:

اأّمي لماذا اأرحل اإلى المدر�سة؟
اأتحّبين هذا؟

وتقول:
اأ�ستاق اإليك في نهاري.

واأقول لأّمي:
ما دمت اأنا ل اأحب اأن اأرحل

واأنت ل تحّبين
فلماذا اأرحل؟

وتقول:
 ل�ست اأدري!

16
اأر�سم �سوراً على ورق

وعندما اأريد اأن اأمّزقها
ترك�ص اأّمي تاأخذها

وتحفظها في خزانة قديمة
على الورق الكثير

ر�سمُت بيوتاً وورداً
ر�سمت اأبي

ول اأحد غيري يعرف اأن ال�سور
 بيوٌت ووروٌد واأبي.

17
اأنا الآن في ال�سرير

و�سوف اأغفو فيغفو ال�سرير
وعندما نغفو تنزل النجوم

وتنام عندنا
القمر يترك العالم في الظام

يحّب اأن ينام عند الأولد ال�سغار
تمّر ب�سريرنا ال�سواقي الحالمة

تاأخذنا معها
في�سري ال�سرير في ال�سواقي،

كالزورق ال�سكران
يوقف �سيَرنا حجٌر �سغير

لكننا نم�سي
نقطع الوديان ون�سل اإلى البحر

فترمينا ال�سواقي
وير�سو �سريري فننزل اإلى ال�ساطئ

نرى فتاة
تخبرنا ق�سة

نركب في الق�سة
اأنا وال�سرير والنجوم والقمر

ونطير
 وتو�سلنا الق�سة اإلى باب بيتنا.

18
اأفقت اليوم واأهلي نائمون

واتكاأت على ال�سّباك المبلل بالمطر
العمر يفّر من �ساعة على طاولة في 

بيتنا
الأولد يلعبون في الزواريب

بين البيوت
تحت المطر

ورحت اأتخّيل
اأن  ال���ط���ري���ق  ب���ب���ال  خ��ط��ر  ي���وم���اً  اإذا 

ي�سافر
اأن يحمل الأ�سجار وي�سافر
كيف بعد ي�سافر الم�سافر

* * *
وتخّيلت �سيئاً اآخر:

األي�ص في كّل ثانية من الحياة،
اإن�سان ي�سحك؟

اإذن في الأر�ص �سحك متوا�سل
اأنا اأجمع عن الوجوه ال�سحكات

عن وجوه الفاحين

ع��ن وج����وه ال��ره��ب��ان ال��ط��اع��ن��ي��ن في 
ال�سّن

عن اأفواه الأولد
عن وجوه المنت�سرين
ومهما ا�ستّدت الحروب

األ تبدر �سحكة عن وجه
من ح�سوٍد تجّمعْت ر�سمياً؟

األي�ص في كل ثانية من الحياة
اإن�سان ي�سحك؟

 اإذن في الأر�ص �سحك متوا�سل!
وفجاأًة

انفجر البعيد
ارتّج بيتنا

خاف المطر و�سقط عن ال�سبابيك
ا�ستيقظ اأبي

قال: ماذا؟
قلت: ماذا؟

نظرُت اإلى الزواريب
الأولد كالع�سافير رفرفوا وطاروا

وارتج بيتنا
�سقطت �سورة عن الحائط

اأفاقت اأّمي خائفة
وقالت: ماذا؟

رك�ص اأبي اإلى ال�سّباك ينظر

رك�ست اإلى ال�سورة المك�سورة
وعيناي تقولن: ماذا؟

و�سمعت كلمة: الحرب!
و�ساألت ما الحرب؟

وعا �سراخ في الخارج
لمحُت دمعتين

رك�ص اأبي اإلى الخزانة
واأخذ منها بندقيته،

التي كان ي�سطاد بها الع�سافير
وعا بكاء اأخوتي

وقيل ل تخافوا
والقائل يرتجف
وكيف ل نخاف؟

والزوايا اختباأْت في الزوايا
ونار الموقد اختباأْت تحت الحطبات

وال�سبابيك التي كانت تنتظر ال�سباح 
لتفتح قلبها

ت�����س��ّك��رت وت��ج��ّم��ع��ت اأم���ام���ه���ا وج���وه 
كثيرة،

تحكي وت�سرخ وتبكي ب�سمت
بين  ال��ج��ب��ال  ف���وق  ال�سم�ص  وه��رب��ت 

الأغ�سان الفارغة
كالفتاة المذنبة الهاربة
و�سعرها يتطاير وراءها

رك�سْت اأّمي و�سمتني اإليها
وراأينا المهاجمين

كال�سخور ت�سري في الليالي الهوج
يجرحون الأر�ص بال�ساح

وراأينا البيوت في البعيد
تبكي وهي تتهّدم

و�سراخ اأ�سحابها اأعلى من �سراخها
والرمل ينتحر في الف�ساء

واأح�����س�����س��ُت ك���اأن���ن���ي ك���ن���ُت اأع������رف ما 
الحرب

واأنني تذكرُت فجاأًة اأنني اأعرف
الم�ستعلة  الأغ�������س���ان  دخ�����اُن  وَغ���َم���َر 

ال�ساحات
ونمُت في ال�سرير

وغرقُت تحت اللحاف
كي ل اأ�سمع ول اأرى

* * *
وعندما هداأ كلُّ �سيء

ما هداأ؟
لم تهداأ �سوى الأ�سياء

اأما الأرواح
فالآن ثارْت وغ�سبْت

واأح�ست بحّب النتقام
وراأيت الباب مفتوحاً
نه�سُت ووقفُت اأمامه

ال�سقيُع هنا

ل �سيء تغيَّر
راأيت اأبي واأّمي

وكلَّ اأهل �َسْيعتنا
يقفون في ال�سباب

م، هناك وينظرون اإلى ما تهدَّ
و�سارت الأحاديث بين العيون

* * *
م�سينا في الوحل وال�سباب

نحو �ساحات المعارك
وعاد المطُر يهطل

وو�سْلنا
الأ�سجاُر العارية ال�سوداء

ود تقُف كالراهبات ال�سُّ
َدْيُرها ال�سباُب وال�سبابيُك المك�سورة

بيوتهم  م���ن  ي����اأت����ون  اأُن���ا����س���اً  وراأي�������ت 
المتهّدمة

وا  التفُّ وق��د  ال�سباب  وراء  من  ياأتون 
بالأغطية

على �سدورهم �سلباٌن من خ�سب
يتحّركون كال�سخور التي ل تتحّرك

وبينهم اأولٌد مثلهم
�ُسِرَق من عمرهم األُف ربيع

والغيوُم في هديِر �َسَفرها الغامر
توّقفْت هنا

وراحت ترّتُل فوق البيوت المتهّدمة
 

ورك�ص اأهُلنا اإلى النا�ص والأولد

و�ساَعدوهم
وُعْدنا بازدحام

واأح�س�سُت بينهم بالقّوة
ع بَوْحدِة التجمُّ

عِدنا اإلى �سيِعتنا ال�سغيرة
دخْلنا بيوَتنا ال�سغيرة

وجل�ْسنا في الزوايا ن�سّلي
نحُن والم�سّردين

* * *
اأَتيُت الأولَد الم�سّردين بالأوراق

و�ساألُتهم اأن ير�سموا اأ�سجاراً
فر�سموا اأغ�ساناً طويلة فارغة

نائمة على الأر�ص
وعليها مدفٌع وع�سكر

فقلُت: ل، اإّل هذا
ار�سموا زهراً وبيتاً

فر�سموا زهوراً ملقاًة في مياه المطر
والع�سكُر يدو�ُسها
وقلُت: ل، اإل هذا

ار�سموا ع�سفوراً يغّني
كما كنتم تر�سمون ِمن َقبل

فر�سموا ع�سفوراً يبكي
والمطُر يهطل

ف�سكتُّ واأخذُت الأوراق
وذهبت.

ر�سوم اأطفال.



- ... ولكن هل 
يحدث كثيراً اأن 

يوقظنا من المنام 
مناٌم اآخر هو تف�سير 

المنام؟
- هذا ما يحدث 

الآن... هل اأنت حّي؟
- ما دمُت اأحلم، فاأنا 

حّي لأن الموتى ل 
يحلمون...

َمن اأنا بعد عيَنْين 
لوزّيَتْين؟ يقول 

الغريْب
من اأنا بعد منفاَك 
فّي؟ تقول الغريبْه
اإذْن، ح�سناً، فلنكن 

حذَرْين لئا
ُنحّرك ملح البحار 
القديمة في ج�سٍد 

يتذّكر...

اأقلُّ من الليل تحت 
المطْر

حنيُن ُخما�سّيٍة
اإلى اأم�سها الُمنتَظر،
واأكثر مّما تقول يٌد 

ليٍد
على َعَجٍل في مهّب 

ال�سفْر.
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كانت اأحاديث ال�سهرة تدور

فقلُت:
ثونا عن غير الموت حدِّ

قالوا: نحكي عن الحرب
قلت: عن غير الحرب

دين قالوا: نحكي عن دموع الم�سرَّ
قلت: عن غير دموعهم
قالوا: عن المنتِظرين

قلت: عن غير المنتظرين
قالوا: ل نعرف غير هذا َفَعمَّ نحكي؟

قلت: ا�سهروا كما ت�سهر الحيطان
ل تتكّلموا عن �سيء

وانظروا بع�سكم اإلى بع�ص
علَّ وجوَهكم تتحادث.

20
في ليلة.

والقمُر �ساهٌر على ال�ساقية ال�سكرى
والأحجار تحكي الحكاياِت ال�سغيرة

والأ�سوات نائمة بين الزهور
وغطيُط ع�سفور يلّون الليَل.

في ليلّية.
وال�سمُت ي�سهر فوق

على الجبل الأَ�سود
والدروب �سجرانة

والكروم ترك�ص نحو القمر
في ليلة

اأََل جئَت ن�سهر يا اهلل؟
األ جئَت فتلعب مع اأبي بالورق؟

��ك��ارى الآت���ي���ن م��ن بيوتهم  وم���ع ال�����سُّ
ال�سكرانة ِمن َفْقر

يحكون لك حقائَقهم وحالَتهم
وترى كم هم طّيبون

واأّمي تعمل لكم القهوة،
ُنخبرك النكات

ومعاً ن�سحك
ج في �سيعتنا َنُعدُّ لك َمن َتَزوَّ

وَمن �سافر
األ جئَت نخبرك كيف ت�سير الأعياد

األ جئت ُنريك في �سطح بيتنا
من اأين ينزل المطر

واأين يعتق الخبز
ُنعّرفك بخّباز خبِزنا اليومي

األ جئَت يا اهلل؟
تاأتي في الليل

وتذهب قبل ال�سباح
األ جئت ن�سهر؟

21
لو عددُت درجات بيتي
وكم من مّرة �سعْدُتها
َلَكاَن هذا درجاً طويًا

يخترق ال�سحب
ولو عددُت �سحكات اأّمي لي

لرافقْتني طوال �سعودي
ووق��ع��ْت ِم���ن َب��ع��دي ال�����س��ح��ك��اُت على 

الدرج
واأزهرْت زهراً.

22
تعبُت فجل�سُت

ومّرت بي فتاة وقالت:
ما بك تجل�ص على الوقت!

23
ل نريد اأحداً بعَد اليوم

اطردوا الحّرا�َص والنواطير
نحن اأ�سحاُب الكروم

ونحن ال�سارقون
نماأ ال�سال

ن�سعها على الطريق
ثم نت�سّلل من بين الكروم

ون�سل اإلى الطريق
ون�سرق ال�سال.

اأ�سحاُب الكروم
 ي�سرقون كرومهم.

24
اخترت ا�سمي مغيَّراًً عن كّل الأ�سماء

حتى اإذا ندهَتني
�سرخُت وحدي: نعم

وما ظننُت النداَء لغيري
لأقول نعم

من بين �سراخ الأولد
واأرُج�����ِل المحاربين.
اخترُته ا�سمي مغيَّراًً

حتى اإذا كنُت نائماً
اأفقُت وقلت:

 َمن يناديني؟
اإن كنت اأختبئ عن عيون الأولد

ونحن نلعب
تناديني

اأقول: نعم!
ويعرف مكاني الأولد

* * *
اخترُت يا رّبي ا�سماً مغيَّراً

حتى اإذا ندهَتني
�سرخُت وحدي: نعم

 وما ظننُت النداء لغيري.
25

في الأر�ص لي�ص ِمن ُكتَّاب
ُكلُّنا ُكتَّاب

نكتب حياَتنا على الأيام
وكلٌّ يخاف على ِحبره
ول يعطي منه الآخَر

ومتى انتهى دمُع الكتابة
انتهى كاتٌب ِمن الكّتاب

نبكي عليه ونن�ساه
ونت�سّجع لإكمال الكتابة

وينتهي اآخر
ونتجّمع في الزوايا

ن�سّد بع�سنا لبع�ص عّلّنا نبقى
والريح من وراء الأبواب
تنفُخ على الحبر لين�سف

متى �ساع كاتٌب من الكّتاب
نروح نخاف من َفراغ ال�سوارع

ومقاعِد الكني�سة
ِمن هدير البحر نخاف

ِمن الرعد
ِمن النار الخافتة نخاف

نخاف من عيون الخائفين
ِمن الفرح

ع الع�سافير ِمن تجمُّ
ِمن َدّقة الباب نخاف

ن�سمع  لكي  والظام  ال�سكوت  ونهوى 
الآتي

 ولو اأنه ل ُي�سمع!
26

زوايا بيتنا مليئة بالأ�سياء
خزانات بيتنا مليئة بالأ�سياء

وتحت كّل �سرير اأ�سياء عتيقة
ق����ّل  واإْن  الأ������س�����ي�����اء  ن�����ح�����ّب  ن����ح����ن 

ا�ستعمالها
اأو �سارت ل فائدة منها

ل نعطيها اأحداً ول نرميها
ُنح�ّص اأن لاأ�سياء اأرواحاً

َتحزن اإذا اأبعدوها عن اأ�سحابها
وغداً يمتلئ بيُتنا
 ول يعود لنا مكان

27
�س��رت اأخاف

اأْن اأُطيل النوم
كي ل يذهب الجميع

 واأبقى وحدي
28

نا في الكني�سة؟ هل ربُّ

األم يهرب منذ اأيام الحروب؟
واإلى َمن نذهب وتذهبون؟

اإنما نحن نذهب اإلى ال�ساة معاً
ل لأن الرّب هناك

لأنه لي�ص هناك
هذا المذبح ل يّت�سع هلل

مذابُحنا �سغيرة
ماعبنا  ف����ي  ن�����س��ت��ق��ب��ل��ه  اأن  ي���ج���ب 

 الو�سيعة
29

تلب�ص اأّمي ف�ستاناً جديداً
وت�ساألني:

هل جميٌل ف�ستاني؟
واأقوُل لها:

اإنه جميٌل جداً.
وكثيراً ما

ت�ساألني عن غيرِه واأُجيبها
اإنه جميل جداً.

ومّرًة قالت اأّمي:
ُتجيبني دائماً

حلوٌة الف�ساتين فهل خجًا؟
قلُت:

في دنيانا يا اأّمي
ل يوجد ف�ستاٌن ب�سع

ما دام لكّل ف�ستان
 واحدٌة ُتحب اأن ترتديه.

30
لأنك �سحكَت

نحن في الوجود
�سحكَت يوماً

ف���ت���ف���ّج���رْت من 
�سحكتك

ال��������ن��������ا���������صُ 
والأطفال.

31
و�سيعاً  م���رك���ُب���ُه  األ���ي�������ص 

ليحملَنا؟
وكلَّنا؟

األي�سْت اأمواجه قوية؟
لتدفع مراكبه اإلينا؟

فما الرحيُل هّمنا
بل الوداع.

اكتبوا على الأوراق
على اأوراق الدفاتر

على اأوراق الأ�سجار ال�سفر
اك���ت���ب���وا ع���ل���ى ���س��ب��اب��ي��ك ال�����زواري�����ب 

الطويلة
على اأ�سغر الأحجار

احفروا في جذوع الأ�سجار
على اأبواب البيوت المتهّدمة

اكتبوا كلَّ ما يخطر ببالكم
فاإننا راحلون!

اكتبوا
اأّن في يوٍم من �سنِة كذا

في جيِل كذا
�سحَك ولٌد قبل اأن ينام

اكتبوا
ما دام الرحيل يكتبه هو

فالوداع لنا
 نجعله اأحلى وداع.

32
اإن لم اأكن َفِرحاً

ل اأ�ستطيع اأن اأ�سّلي
ما ِمن مّرٍة �سّليُت

اإل وفي قلبي
ع�سفوٌر يلعب
 وغ�سٌن يلّوح.

33
يا م�سغوًل بماأ�ساة

جَت في الطريق األ َعرَّ
على طفٍل

َتك فيبكي لك ُتخبره ق�سّ
اأّما نحن فا ُتناِدنا

كلُّنا �سرنا �سخوَر م�سائِبنا
ل اأحٌد يبكي
كلُّنا �سخور

لكننا اختْرنا الأطفاَل والف�سوَل
لا�ستماع اإلى ِق�س�سنا

 وللبكاء.
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هل تعرفين؟
ال�سغيُر اأمام الكبيِر،

اأماَم �سّيدِه
كاُمه اأحلى من كام �سيِّده!

35
اأ�سراب  اأن����ه م��ن  ال��ط��ف��ُل م��ت��ى ع���رف 

الطفولة البريئة
لم يعْد منها.

الطفُل متى �سار يعرف
كيف ير�سم المهند�ُص البيَت

َوره هربْت من �سُ
خطوُط الحّب

والجماِل ال�سغير.
الب�سيط متى عرف اأنه ب�سيط

لم يعْد ب�سيطاً
الإن�ساُن متى عرف الحقائق

 �سقط عن �سرير الأحام.
36

اأَ�سُكرَك
جعلَت في النا�ص

ي�سجروَن  ل  يجعلهم  ما 
من اعتذاري

كلُّ ُمعّرفي العالم 
يعرفونني

�ساَحبْتنا الخطايا.
اآتيَك كلَّ م�ساٍء اأعتذر

اإْن �سجرَت مني،
�ساآتي غداً بالناي وبالأوتار

�ساآتي كلَّ يوم باآلة
 واأُغّنيك خطاياي.

37
اأتحّداك بالخطيئة

تتحّداني بالحب
واأ�سكت

لأننا
اأنت الحب

 واأنا ل�ست الخطيئة.
38

كيف اأُْفِهمك
نا يا ع�سفوَر َقَف�سِ
اإنني اأنا غيُر اأهلي
ل اأُحبُّ اأن اأقتني

 ل اأقفا�ساً ول ع�سافير.
39

اأَ�سرعُة كامنا
اإليَك �سائرة

واأنَت حيُث اللقاُء
فا تحزْن

كّلما �ساقِت الرياُح
اأَ�سرعَتنا اإلى غيرك.

40
اآمُل اأن يكون الوداُع �ساعَة ل اأكون

اأكوُن  ي��وَم  الع�سافير،  ُتقتَل  اأَن  اآم���ُل 
بعيداً

اأك��ون في  اآم��ُل اأن يموت الأحّباء، يوم 
�َسَفر

اآمُل كثيراً
لأّن العين الدامعة ُتبكيني

وكم من �سيء
اأريُد منه اأن اأتدارى

لكْن
 ل مفّر من الدموع.

41
كلُّهم يعرفون اأن دقيقة العمر

مّرًة تاأتي
ويعرفون اأن الفرح فيها

اأحلى من الحزن
 لكّنهم ل ي�سدقون اأنف�َسهم.

42
َك قدَر ما ُتحّبني اأُحبُّ

بل خْف اأْن ي�سير حّبي لك
 اأكبر من حّبك لي.

43
كالدخاِن  الِعتاَب  اأن  يعرفان  ليَتهما 

يفنى
من  اأق���وى  ال��ف��رح  اأن  يعرفان  ليتهما 

الحزن
من  اأق���وى  ال��ف��رح  اأن  يعرفان  ليَتهما 

الحزن
ليَتهما يعرفان اأّن لحظة العمر الأخيرَة

قد تنزل علينا تاأخذنا
ونحن نتخا�سم

ليتني ل اأعرف ما اأعرف!
44

اأ�سياء ما ُحلَّْت
ولن ُتَحّل

هَي اأّن الطفل
َيَودُّ لو ياأكل مّرتين ِمن الحلوى

ويمنعوَنه
هي اأن الطفل

يودُّ لو يلعب على مدى الأيام
ويمنعوَنه.

45
حائٌر اأنا

بين اأن يبداأ الفرح
واأّل يبداأ

 مخافَة ينتهي.
46

ل اأح�سُدَك
على معرفتك
م�سيَر كلٍّ مّنا

لأنك قد تبكي على م�سيٍر حزين
بينما �ساحُبُه �سهران ي�سحك

وتعرُف الفرَح قبَل وقوِعه
فا ترى مثلَنا
 لّذة المفاجاأة.

47
ل يعود �سيٌء يخيف

اإْن �سرناه.
48

طواَل عيِد العمر
واحتفالِت ال�سجر
وفي اأزمنِة الحروب

اأخاُف اأْن تهرب ثانيًة يا اهلل
لأنك اإذا غبَت

وُعْدَت
ة ترى الأ�سلحَة ُمعدَّ

هة اإليك. وموجَّ
49

الأيام اأبواب
على كلٍّ منها حار�ص

وقد ُكتب علينا
اأْن َنخلَق كلَّ يوم

وعلى كلِّ باب
ق�سٍة جديدة

ُنلهي بها الحار�َص
ليفتَح لنا الباب

اإلى باٍب اآخر.

هذا الكتاب، وهو المعجم 
ال��ج��ن�����س��ي ال���وح���ي���د من 
نوعه عربياً بعدما �ساعت 
ف���ي معناه،  ال���ت���ي  ال��ك��ت��ب  ج��م��ي��ع 
�سّنفه  ال��ذي  الكتاب  ذل��ك  في  بما 
ال��ف��ي��روزاب��ادي، م��اأخ��وذ م��ن كتاب 
"الو�ساح في فوائد النكاح"، الباب 
والمو�سوم  ت��ح��دي��داً،  منه  ال��ث��ان��ي 
ب�"فن اللغة"، ويحتوي على اأق�سام 
اأربعة، هي على التوالي: في اأ�سماء 
ال���ن���ك���اح، ف���ي اأ����س���م���اء ال����َذَك����ر، في 
اأ�سماء الفرج، في اللغات المتعّلقة 
باأفعال الجماع. وتكمن قيمة هذا 
الم�سنَّف، اإ�سافة اإلى اأنه حفظ لنا 
ج��زءاً مهماً من كتاب ابن القّطاع 
ال�سائع في اأ�سماء الباه، في كونه 
اً باأتّم معنى الكلمة،  معجماً مخت�سّ
لجهة مزجه بين فّنين متمايزين 
خلق  اللغوي:  التاأليف  فنون  م��ن 
جمع  بحيث  والأف���ع���ال،  الإن�����س��ان 
ت�سطلع  ال��ت��ي  والآل����ة  الفعل  بين 
ب���ه���ذا ال���ف���ع���ل. وال�������س���ي���وط���ي هو 
اأب���رز ال��ذي��ن ُع��رف��وا ب�"فقهاء  م��ن 
�ساحب  الو�ّساء  ومنهم:  الحّب"، 
وا�سع  ح���زم  واب����ن  "المو�ّسى"، 
والتيفا�سي  اليمامة"،  "طوق 
ف��ي��م��ا ل  الأل���ب���اب  "نزهة  ���س��اح��ب 
ال�سيخ  و"رجوع  كتاب"،  يوجد في 
الباه"،  ال��ق��وة على  ف��ي  اإل��ى �سباه 
وال�سيخ النفزاوي �ساحب "الرو�ص 
الخاطر"... ن��زه��ة  ف���ي  ال��ع��اط��ر 

ع�سر  اأواخ���ر  في  ال�سيوطي  عا�ص 
المماليك البرجّية، اأو الجراك�سة، 
ال�سطراب  عليه  غلب  عهد  وه��و 
من جّراء الفتن والموؤامرات التي 

بحياة  اأودت 
�����س����اط����ي����ن 
ع����������ّدة. وق����د 
هذه  ت��م��ّي��زت 
الفترة بكثرة 
م���������س����ّن����ف����ي 
المو�سوعات 
ال�����ق�����ّي�����م�����ة: 
منظور،  اب��ن 
القلق�سندي، 
 . . لنويري. ا
�سن  وم�����ن�����ذ 
الأرب������ع������ي������ن 
ان��ق��ط��ع اإل���ى 
ال���������ع���������ب���������ادة 
وال����ت����األ����ي����ف، 

تاركاً الإفتاء والتدري�ص، وا�سعاً 
التف�سير،  ف����ي  ك���ت���اب  ث��اث��م��ئ��ة 
والفقه،  وال��ح��دي��ث،  وال����ق����راءات، 
والعربية،  ال���م���ف���ردة،  والأج��������زاء 
والآداب �سوى ما تاب عنها وغ�سلها 
)هلل الحمد اأنه لم يتب عن كتابه 
ال���وف���رة،  اأن ه����ذه  ه������ذا(. وي���ب���دو 
وتلك الغزارة في التاأليف انطلقت 
)معظم  ق�������س���ائ���ده  اإح��������دى  م����ن 
���س��ع��ره ظ����ّل ف���ي م���ج���ال الأح���ك���ام 
التي  العلمية(  والفائدة  ال�سرعية 
العلم في  اأخ��ا  "اأ�سرع  فيها:  يقول 
ثاث:/ الأكل والم�سي والكتابه". 
لقد اأ�سرع �سيخنا في الكتابة، فلم 
يترك اأر�ساً فيها لم تطاأها قدماه. 
اأما في خ�سو�ص موؤلفاته المت�سلة 
بمو�سوع الجن�ص فهي اأربعة ع�سر، 
البع�ص الآخر  ُن�سر بع�سها، وبقي 
مخطوطاً. نذكر منها: "الإف�ساح 

"الزنجبيل  النكاح"،  اأ���س��م��اء  ف��ي 
البراقع"،  ذات  وطء  ف��ي  القاطع 
دخول  اأح��ك��ام  ف��ي  "الُم�ستظَرفة 
في  الأي����ك  "نوا�سر  الَح�َسَفة"، 

النيك"... 
الجماع  اأ�سماء  اإن  ال�سيوطي  يقول 
عددها اأربعمئة، قبل اأن يزيد، فينقل 
ع��ن اب��ن ال��ق��ط��اع اأن ع��دده��ا ثاثة 
وث��م��ان��ي��ن واأل����ف ا���س��م. وم���ا يعجب 
"اإقامة"  ف��ي  الغنى  ه��ذا  ل��ه  ال��م��رء 
الأ�سماء لأب�سط الحركات الجن�سية، 
عملية  اأث����ن����اء  الأ������س�����وات  واأره�������ف 
ب��ّد م��ن ماحظة  ال��ج��م��اع. وهنا ل 
اأبنية  ف��ي  ال��م�����س��ارك��ة  �سيغة  ن����درة 
الأفعال الدالة على الجماع، وتواتر 
وفاعل  فعل  م��ن  ن  ال��م��ك��وَّ التركيب 
المذّكر  ف��ي��ه��ا  ي�سطلع  وم��ف��ع��ول، 
الفاعل، حتى عندما  بوظيفة  دوم��اً 
يتعّلق الأمر باأفعال تقوم اأ�سا�ساًَ على 

ال��م�����س��ارك��ة، كما 
مثًا  الحال  هو 
م�������ع ال���ت���ق���ب���ي���ل 
�������ف  وال�������ت�������ر��������سّ
وال������م������داع������ب������ة 
وال�����م�����اع�����ب�����ة. 
ارتباط  اأي�������س���اً، 
اأك�����ث�����ر  دللت 
الأف����ع����ال ت�����رّدداً 
ب�������م�������ف�������اه�������ي�������م 
والإيذاء  العنف 
وال������ت�������������س������ّل������ط 
المراأة  واختزال 
ف����������ي وظ�����ي�����ف�����ة 
الإم������ت������اع، وه���و 
������ر  م�����������ا ُي������ف�������������سِّ
وفي  وي��رغ��ب.  يعي  ككائن  غيابها 
الباحثين،  اأح��د  يقول  المعنى  ه��ذا 
معّلقاً على المادة اللغوية المتعّلقة 
بمو�سوع المراأة في "ل�سان العرب" 
المراأة فيه مجّرد طرف منفعل  اإن 
فاعًا.  ط��رف��اً  ولي�ص  ب��ه،  وم��ف��ع��ول 
ي��ت�����س��ح ذل���ك م���ن خ���ال اأك���ث���ر من 
الجن�سية  للعملية  ف��ع��ًا  اأرب��ع��ي��ن 
"فحًا بعًا"،  يت�سّدر فيها الرجل 
"ممعو�سة  ال����م����راأة  ف��ي��ه��ا  وت���رق���د 
بعد  بها.  متعلَّل  ماأكولة  مدا�سة"، 
الذكوري،  "التفنن"  ي��اأت��ي  ذل����ك، 
بالمراأة  ال��ت��م��ّت��ع  ف��ه��م  ف���ي  ل��ي�����ص 
فح�سب، واإنما اأي�ساً في �سبل تحقيق 
ذلك، �سواء مع الإماء، اأو ال�سبايا، اأو 

الزوجات العديدات!
متعة  يجد  ل��ن  ق��ارئ��اً  اأن  الحا�سل 
ف���ي ه����ذا ال���ك���ت���اب ت�����س��اه��ي ق����راءة 
من  مهم  )ج��زء  ال�سعرية  ال�سواهد 

قيل  م��ا  خ�سو�ساً  ال�����س��واه��د،  ه���ذه 
اإلى  من�سوب  الَهِن،  منها في و�سف 
بالطبع  منها  والمق�سود  الن�ساء(، 
ت��و���س��ي��ح ال��ل��ف��ظ، وت���وك���ي���ده. ومن 
والطريفة،  الكثيرة،  ال�سواهد  هذه 
م��ا ق��ي��ل ف��ي ال��ك��ن��اي��ة ع��ن الجارية 
ياأتي  اأن  )اأي  للتحمي�ص  الم�ستهية 
ال���رج���ُل ال����م����راأَة ف���ي دب���ره���ا(: هي 
مالكية، لما ُروي عن اأن�ص بن مالك 
من اإباحة ذلك. قال ُهمام القا�سي 
جاءت  "ومذعورٍة  المالكية:  يمدح 
على غير موعٍد/ تقنَّ�سُتها، والنجم 
قد كاد يطلُع/ فقلُت لها لّما ا�ستمّر 
منها  اأ�سياء  اإل��ى  ونف�سي  حديثها/ 
ل��ن��ا، ه��ل توؤمنين  اأب��ي��ن��ي  ت��ط��لَّ��ُع:/ 
المالكية  ب���ح���ّب  ف���اإن���ي  ب���م���ال���ٍك؟/ 
م���ول���ُع/ ف��ق��ال��ت: ن���ع���م، اإن�����ي اأدي����ن 
بدينه،/ ومذهبه عدٌل لدّي ومقنُع/ 
لمالٍك/  ندعو  الإ�سباح  اإل��ى  فبتنا 

ونوؤثر ُفتياه احت�ساباً، ونتبُع".
اأبناء  ن��ح��ن  ت��ده�����س��ن��ا،  ك���م  وه���ن���ا 
الأل��ف��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة، ال��ح��ّري��ة التي 
���س��ن��ع��ه��ا اأج�����دادن�����ا وج���ّدات���ن���ا في 
ذل��ك ال��زم��ن ال��غ��اب��ر، وال��ت��ي ُعدنا 
وانقلبنا عليها فبتنا ننافق ذواتنا 
ال�����س��واء. واإل هل  واأج�����س��ادن��ا على 
تجروؤ،  ال��ي��وم  م�سلمة  ام����راأة  م��ن 
اإلى  الوريد  ُتذبح من  اأن  من دون 
الوريد، على قول ما قالته �ساعرة 
"�َسُلوا  الُخ�ّص:  ابنة  ا�سمها  عربية 
اأنفْع؟/  الأي���ور  اأّي  اأ���س��ج��ْع/  ن�ساَء 
الق�سير  اأم  ال��ُن��ْع��ُن��ْع؟/  اأاأل��ط��وي��ل 
ال��ِم��رَدْع؟/ اأم ال��ذي ل َي��رَف��ْع؟/ اأم 
���ّك الأ����س���م���ْع/ ف��ي ك���ّل �سيء  الأ����سَ

يطمْع..."؟! 

اإذا كان تناول الجن�ش في ُبعده اللغوي "اأف�شل مدخل لفهم المخيال الجن�شي الإ�شالمي، على ما يقول ابن ال�َشْم�شاني، وخا�شة في ما يتعلق منه بفّن الجماع، ب�شفته جزءاً ل يتجزاأ 
من م�شاألة الحب"، فاإن مو�شوعة "الجن�ش عند العرب"، والتي ت�شدر اأجزاوؤها تباعاً لدى "من�شورات الجمل"، ت�شّكل اأح�شن النماذج لموؤلفات �شاع اأكثرها، وبقي بع�شها الآخر مخطوطاً، 
ل يعرف طريقاً اإلى الن�شر، ب�شبب ح�شمة زائفة، مار�شتها رقابة �شوداء، لم تعرفها حتى تلك الع�شور التي اتفقنا على ت�شميتها "ع�شور النحطاط"، والتي عا�ش فيها مولنا ال�شيخ 
جالل الدين ال�شيوطي، موؤّلف الكتاب الذي بين اأيدينا، وهو الرابع في ال�شل�شلة، ويحمل ا�شم "في الجماع واآلته" )حّققه وعّلق عليه وقّدم له و�شنع فهار�شه َفرج الَحوار(. 

�شهى �شامية

عاريتا اأمين البا�سا.
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هل يمكننا اليوم الكام على 
الع�سق والحب الجارف الذي 
الأجنبية  اللغات  في  ُي�سّمى 
الإغ���ري���ق���ي  واأ����س���ل���ه���ا  "با�سيون"، 
على  قادرين  نزال  ما  هل  "باثيما"؟ 
ال��غ��و���ص ف��ي ال��ه��وى كما ف��ي القرون 
خفيفاً  ال��ي��وم  حّبنا  ب��ات  اأم  الما�سية، 
حيث ت�سود فل�سفة الخّفة اأيامنا هذه؟ 
عن  يبحث  ب��ات  المعا�سر  ف��الإن�����س��ان 
الخّفة في جميع نواحي حياته تقريباً، 
فيخّفف وزن ج�سمه، ويخّفف �سماكة 
ويخّفف  بها،  يتغّطى  التي  الحرامات 
�سماكة قما�ص الثياب ال�ستوية، ويخّفف 
ال�سّيارة وهيكلها، ويخّفف حجم  وزن 
ويخّفف  ووزن��ه��ا،  الكهربائية  الآلت 
وك��ان على معنى  اإل��خ،  الكتاب...  وزن 
الحب اأن يخّف اأي�ساً كما خّفت كذلك 

وطاأة الأحزان والأفراح.
بين  ول��دت  التي  ال��ت��روب��ادور  ق�سيدة 
ع�سر  والثاني  ع�سر  الحادي  القرنين 
ف��ي ف��رن�����س��ا، ن�����س��اأت ع��ل��ى اأي����دي وفي 
والع�ّساق  ال��ف��ر���س��ان  اأول���ئ���ك  مخيلة 
الفرن�سية  البروفان�ص  في  المتّيمين 
في تلك الآونة، والكلمة اآتية من اللغة 
المحّلية،  اللغة  القديمة،  الفرن�سية 
"وجد  اأي  "تروباري"،  ك��ل��م��ة  م���ن 
واأّلف". ولي�ص كما كتبت اإحداهن في 
مقال بعد عودتها من مهرجان �سعري 
ال��ج��ن��وب��ي��ة، وهي  اأم��ي��رك��ا  ف��ي  �سهير 
"تروبادور"  اأن  اللغات،  ج��ذور  جاهلة 
"الطرب  وت��ع��ن��ي  ع���رب���ي  اأ����س���ل  م���ن 
اأخرى  حماقة  ارتكبت  كذلك  يدور"! 
في  ال��ت��ع��ري��ف  األ  اإن  ق���ال���ت  ع��ن��دم��ا 

الإ�سبانية هي من اأ�سل عربي! وليتها 
كما  الإ�سبانية،  التعريف  األ  اأن  تعلم 
اآتية من جذورها  الفرن�سية وغيرها، 
الاتينية "اإلام، اإللوم، اإللي". ل �سك 
وهي  طريفة،  المقاربات  ه��ذه  اأن  في 
والمثير،  المتطابق  ال��ل��ف��ظ  ���س��دف��ة 

لكنه �سدفة اللفظ فح�سب. 
فّن  اأن  "كما  روف��ي��ر:  ماك�سيم  ي��ق��ول 
الكتابة يبّلل ري�سته في ينابيع الباتو�ص 
بدورها  ف��ال��ح��ي��اة  ال��ب��ا���س��ي��ون(،  )اأي: 
واأحا�سي�سنا.  ق��ول��ن��ا  ط��ري��ق��ة  ت�����س��ّك��ل 
هو  الع�سق،  ه��ذا  البا�سيون،  ه��ذه  ب��ل 
قليلة  ولي�ست  نكتب".  يجعلنا  ال��ذي 
الأن���واع الأدب��ي��ة التي ول��دت من رحم 
التاريخ،  ب��الآخ��ر على م��ّر  الهيام  ه��ذا 
وتري�ستان  وليلى  وقي�ص  اأوف��ي��د  م��ن 
واإي����زوت وال��ت��روب��ادور ف��ي فرن�سا، ثم 
روميو وجولييت مع �سك�سبير، و�سوًل 
ال��ت��ا���س��ع ع�سر م��ع جورج  ال��ق��رن  اإل���ى 
�سوان  ومع  مو�سيه،  دو  واألفرد  �ساند 
ال��ق��رن الع�سرين مع  وب��رو���س��ت، وف��ي 

اإلويار  ب��ول 
وغ������������������������ال 
وال����ك����ث����ي����ر 
غ�����ي�����ره�����م. 
كان  وك��ل��م��ا 
الع�سق  هذا 
 ، جحيمياً
وكبر.  خلد 
اأ�سول  اإنها 
ال�����ل�����ع�����ب�����ة؛ 
اللعبة التي 

���س��وى بعد غرقنا  اأ���س��ول��ه��ا  ن��ع��رف  ل 
ف��ي��ه��ا وال��ك��ت��اب��ة ع��ن��ه��ا، ع���ن التجربة 

ال�سعبة في ق�سائد خالدة. 
يقول جان رودو في مقال تحت عنوان 
"الحب الرومنطيقي �سيطاني ومنقذ 
في رواي��ات جورج �ساند"، اإن العا�سق 
بعد وقوعه في الهّوة، يذهب به الع�سق 
الماأ�سوي اإلى التاأمل في عري الواقع، 
وي��ك��ون ع��ن��دئ��ذ ه���ذا ال���واق���ع فظيعاً. 
وال���ح���ب ال��ح��ق��ي��ق��ي ه���و ال��ت��خ��ّل��ي عن 

الذات واإماتتها. اإذاً هي ذي موا�سفات 
ال��ذي ل يختلف  الرومنطيقي  الحب 
ف���ي راأي�����ي ع���ن ج��م��ي��ع اأم��ث��ل��ة الع�سق 
التي مّرت في التاريخ: قاتل واأعمى. 
علماً باأن الع�سق ل تفارقه الإيرو�سية، 
والثنان يرتبطان بمعنى الموت. فكّل 
عا�سق و�سل اإلى قاع الهّوة في الع�سق 
بالموت  ال�سعور  يام�ص  الإي��رو���س��ي 
روفير  مك�سيم  يقول  فيه.  الرغبة  اأو 
المنطلق،  "من هذا  ال�سدد:  في هذا 
فاأكثر  اأك��ث��ر  اأط���راً  ه��ذا ي�سع  ع�سرنا 

ل��ل�����س��روط حيث  ����س���ارم���ة 
م�سموحاً  ي���ك���ون  ال��ع�����س��ق 

على  مجبرين  ل�سنا  اإن��م��ا  ممكناً.  اأو 
التقّيد بها اأو على التخّلي عنها. فبما 
اأننا مجبولون بالرغبة التي هي اأ�سا�ص 
على  �سيبقيان  فهما  والهيام،  الع�سق 
يقول  ل��ذل��ك  البدائية".  طبيعتهما 
"كثيرون  المو�سوع:  ه��ذا  في  روفير 
ه��م ال��ذي��ن ب��ح��ث��وا، م��ن��ذ اأوف���ي���د، عن 
الدواء �سّد الع�سق. لكن واح�سرتاه!". 
وك��اأن الع�سق م��ازم الحياة الب�سرية، 
ياأتي تحت قناع الخّفة  اليوم  اأنه  ولو 

اأو العقانية.
ابتكر التروبادور طريقتهم واأ�سلوبهم 
وناره،  و�سفائه  الحب  منتهى  لبلوغ 
مازجين بين مفهوم الحب الفرو�سي 

الذي عرفه فر�سان بريتانيا الفرن�سية 
وت��م��ّي��ز ب���ه اأر���س��ت��وق��راط��ي��ي اآن������ذاك، 
والحب ال�سوفي الذي عرفه ال�سعراء 
الأندل�ص  ف��ي  ال��ذي��ن ع��ا���س��وا  ال��ع��رب 
اأفاطونية،   - بالنيو  ت��اأث��روا  والذين 

كما يقول مي�سيل فيهير.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، يتفق اأن���دري���ه لو 
�سابلين، وهو منّظر الحب الكورتوازي، 
التروبادور(  )زم��ان  زمانه  اأط��ب��اء  مع 
على اأن "الحب اإح�سا�ص عنيف يتطّلب 
دواء قوياً. غالباً ما ت�سّببه ام��راأة ما، 
وم��ن دون علمها، فيدخل ه��ذا الحب 
اإل����ى ال��ع��ا���س��ق م��ن خ���ال ح��وا���س��ه، ل 
لي�ستقّر  ال��ن��ظ��رة،  خ���ال  م���ن  �سيما 

يبلغ  ه���ن���ا،  م���ن  قلبه".  ف���ي  ث���م  م���ن 
م�سّكلين  والخ�سيتين،  العقَل  الحبُّ 
م��ع ال��ق��ل��ب ال��ق��واع��د ال��ث��اث��ة للحّب 
ل��دى ال��رج��ل. لكن عند ه��ذه النقطة 
القرو�سطي  ال��ط��ّب  م��ن  ك��ل  يختلف 
والإيرو�سية الكورتوازية في الراأي في 
المنا�سب  ال��ع��اج  بطريقة  يتعّلق  م��ا 
اأن  اأ���س��ا���ص  ال��ح��ب )ع��ل��ى  لل�سفاء م��ن 
الإن�����س��ان ال��ق��رو���س��ط��ي اع��ت��ب��ر الحب 
م��ر���س��اً، ل ب��ل م��ر���س��اً م��م��ي��ت��اً(. ففي 
حين بحث الأطباء عن �سبل للق�ساء 
يعتبرونها  ال��ت��ي  العاطفة  ه��ذه  على 
موؤذية لل�سحة، كان اأندريه لو �سابلين 
وجماعة التروبادور يكّر�سون اأنف�سهم، 
ج�سداً وروحاً، من اأجل اإطالة اأمد هذا 
اإذاً  تخليده.  وح��ت��ى  وتكثيفه  الع�سق 
خافاً لفكرة تهدئة الع�سق واإخماده، 

وه����و اق����ت����راح الأط�����ب�����اء، م���ن طريق 
العقلنة عندما ي�سعد الحب اإلى راأ�ص 
المجامعة  ط��ري��ق  وم���ن  ال��م��ري�����ص، 
التنا�سلي،  ع�سوه  اإل���ى  ي��ن��زل  عندما 
هذا  ب��اإث��ارة  الكورتوازي  الحب  طالب 
ال���ح���ب وت��م��ج��ي��ده ع��ب��ر ال���غ���ن���اء، اأي 

ال�سعر. 
لاإيرو�ص  المناق�ص  التمجيد  لكنه 
الأف���اط���ون���ي ال����ذي اق��ت��ب�����س��ه العرب 
والإي����ط����ال����ي����ون ع����ن الإغ�����ري�����ق؛ اإن����ه 
من  ن�����وع  لأي  ال���راف�������ص  ال��ت��م��ج��ي��د 
الت�سامي: فمن المراأة والمراأة وحدها 
ينبع الحب، ولي�ص من الجمال المثالي 
المع�سوقة  ال��م��راأة  حيث ل تكون فيه 

�سوى �سورة باهتة 
اأو  ال���ج���م���ال  ل���ه���ذا 
المراأة  ان��ع��ك��ا���س��ه. 
بالن�سبة  الواقعية، 
اإل�����ى ال���ت���روب���ادور، 
مو�سوع  ���س��ت��ك��ون 
اإث�������������������ارة ال����ب����ي����ت 
واللغة  وال��ق��اف��ي��ة 
ال�سعرية. وفي هذا 
ال�سياق يقول رونيه 
نيللي اإن اإيروتيكية 
التي  ال���ت���روب���ادور 
وتبلورت  ن�������س���اأت 
الأوك  ب����ل����د  ف������ي 
فرن�سا  ف����ي  )اأي 

البروفان�سال( كانت على مفترق طرق 
به  تمّيز  ال��ذي  الفرو�سّي  الحب  بين 
معظم المحاربين الأري�ستوقراطيين 
وبين  ال���ف���رن�������س���ي���ة،  ب���ري���ت���ان���ي���ا  ف�����ي 
بالنيو-  ال��م��ت��اأّث��ر  الأن��دل�����س��ّي  ال��ح��ب 
نابع  الفرو�سي  وال��ح��ب  اأف��اط��ون��ي��ة. 
من مناقبية المحارب، لجهة اأن حياة 
التي عليه  بالتحّديات  الفار�ص مليئة 
على  فالح�سول  هنا،  ومن  اجتيازها. 
م�سروعاً  ي�سّكل  ونبيلة  جميلة  ام��راأة 
الطريق  ك��ان��ت  اإذا  خ�سو�ساً  م��م��ي��زاً، 
بالكمائن  م��ف��خ��خ��ة  اإل��ي��ه��ا  ال���م���وؤّدي���ة 
ب���اأب �سارم  ال��ف��ار���ص ي�سطدم  )م��ث��ًا 
اأي�ساً  اأو  غ��ي��ور،  ب���زوج  اأو  وم��ت�����س��ّل��ط، 

بعّفة ل تتزعزع لدى تلك 
كهذا  ت��ح��دٍّ  اإذاً  ال�����س��ي��دة(. 
ي����وؤج����ج ج����ن����ون ال���ف���ار����ص 
وك������رام������ت������ه وخ�������ي�������اءه، 
وبالتالي قريحته ال�سعرية 

قبل كل �سيء. 
يذكر  فيهير  اأن مي�سيل  اإل 
التروبادور  اإي��روت��ي��ك��ي��ة  اأن 

القرَنْين  بين  ال��ب��اط  ف��ي  ن�ساأت  التي 
الحادي ع�سر والثاني ع�سر تحت ري�سة 
تبقى  الأكيتاني،  التا�سع  غييوم  ال��دوق 
التيارات  ع��ن  كبير  ح���ّد  اإل���ى  م�ستقّلة 
الفرو�سي  الحب  اأي  بها،  اأحاطت  التي 
اأفاطوني   - النيو  وال��ح��ب  البريتاني 
الأندل�سي. فالدوق غييوم يقترح ال�سبر 
خافاً ل�"الجنون والتلّهف"، وي�سعه في 
مرتبة الف�سيلة الأ�سا�سية التي يجب اأن 
كافة.  الأح���وال  العا�سق في  بها  يتحّلى 
فبراأيه اإن هذا ال�سبر هو بمثابة الجراأة 
بمفهوم  الت�سحية  حيث  العا�سق،  لدى 
اأي  ي�ستهيها،  التي  ال�سيدة  اإزاء  ال��ول��ع 
الجراأة  ه��ذه  اأن 
ال�سبر  ع����ل����ى 
والن�������ت�������ظ�������ار، 
ه��������ي ج�������راأت�������ه 
الخا�سة  ه�����و، 
اأكثر  وه����ي  ب����ه، 
ج�������ن�������ون�������اً م���ن 
اأقرانه  ج�����س��ارة 
المولعين  ال��ف��ر���س��ان 

وغير ال�سابرين.
والحالة هذه، فاإن الإبطاء الذي يطبع 
على  "القب�ص"  ف��ي  ال��ع��ارم��ة  ال�سهية 
�سّيدته هو الذي �سيجعل الدوق يكت�سف 
بلوغ  العا�سق  يمكن  ول  "فرح" الحب. 
مروره  بعد  ���س��وى  الكبير  ال��ف��رح  ه���ذا 
اأن يقع في  اأرب���ع: الأول���ى،  في مراحل 
ح��ب ال��م��راأة م��ن دون اأن يكون ه��و في 
بعد.  ذه��ن��ه��ا 
على  وه������ن������ا 
ال����ت����روب����ادور 
البرهنة على 
اإخ������ا�������س������ه 
وح���������������ّب���������������ه 
لها  ال�����س��دي��د 
م��������ن خ�����ال 
ت�����وا������س�����ع�����ه 
وا����س���ت���ع���داده 
ل  ل ذ لإ
وهو  ال������ذات. 
الأمر الوحيد 
ال���������������ذي ق���د 
يجعل �سّيدته 
ت������اح������ظ������ه 
وت�������م�������ّي�������زه. 

المرحلة الثانية، حين ت�سمح له ال�سّيدة 
بالتغّزل بها، وعليه هنا التحّلي بال�سبر، 
تتجاوب  اأن  دون  بها من  يتغّزل  اأن  اأي 
المقدار،  ب��ه��ذا  الك��ت��ف��اء  وع��ل��ي��ه  ه���ي، 
محظوظاً.  ن��ف�����س��ه  اع��ت��ب��ار  وب��ال��ت��ال��ي 
الثالثة، وهي عندما يحالفه  المرحلة 
على  اأن  اإل  ل����ه،  ف��ت�����س��ت��ج��ي��ب  ال���ح���ظ 
الحب اأن يبقى عذرياً، والحتفاء بهذه 
الترقية تتكّلل بقبلة من �سّيدته. واأهم 
ما في تلك المرحلة اأن يبقى كتوماً مع 
�سوى  ح�سل،  بما  يتباهى  ول  اأق��ران��ه 
وتجربته  م�����س��اع��ره  ع���ن  �سيكتب  اأن����ه 
ال��م��رح��ل��ة الرابعة  ف��ي ق�����س��ائ��ده. ف��ي 
والأخيرة، بعد اجتيازه بنجاح المراحل 
الثاث الأولى، ُي�سمح له بتم�سية ليلة 
�ستتعّرى  ال��ت��ي  مع�سوقته  م��ع  ك��ام��ل��ة 
كلياً، اإل اأنه ُيمنع من المجامعة كّلياً. 
وكل ما ُي�سمح له هو تقبيلها في جميع 
اأنحاء ج�سدها، لكن من دون الو�سول 
اإف��راغ منّيه. ه��ذه التقنية  اإل��ى مرحلة 
تعّبر اإذاً عن منتهى البرهان على حّب 
الوحيدة  ب��ال��ت��ال��ي  وه���ي  ال���ت���روب���ادور، 
ال���ق���ادرة ع��ل��ى ح��ّث��ه ع��ل��ى ك��ت��اب��ة اأجمل 
ال�سعر. لكن يبدو اأنه حتى في ما بعد، ل 
يجوز للعا�سق اأن يتراجع عن مجهوده 
الطريقة  بهذه  يتقّيد  اأن  فعليه  ه��ذا. 
دائ����م����اً، وال���ت���ي ا���س��م��ه��ا ل����دى جماعة 
والميزورا  ال�"ميزورا".  ال���ت���روب���ادور 
التق�سف وال�سيطرة على  اأكثر من  هي 
ال������ذات؛ اإن���ه���ا ت��ع��ن��ي الأح������رى خ�سوع 

التروبادور لأهواء �سّيدته.
بتعبير اآخر، الإيروتيكية الفرن�سية في 
باد الأوك ل تنتهي، ل بتمّلك ال�سّيدة 
الم�ستهاة ول برفع الرغبة اإلى منطقة 
نقطة  عند  ال���ذروة  ت�سل  ب��ل  الت�سامي، 
المفارقة كما و�سفها اأندريه لو �سابلين: 
اجتاز  ق��د  ال��ت��روب��ادور  ي��ك��ون  "عندما 
المرحلة الرابعة في حّبه بنجاح، ويكون 
يكفي  الكبير،  بالحب  مفعماً  بالتالي 
�سّيدته  مع  النظرات  يتبادل  اأن  عندئذ 
كي يرتع�ص لذة وفرحاً. لكن وللمفارقة، 
المجامعة  ف��اإن  ب��ال��ذات،  ال�سبب  ول��ه��ذا 
ممنوعة  ت��ع��ود  ل  المكتملة  الج�سدية 
عليه اإذ بات حّبه اإلى هذه الدرجة كبيراً، 
المنّي غير قادر  اإف��راغ بع�ص  ما يجعل 
بعد ذلك على اإطفاء ناره وتحويل فرحه 

اإلى حزن ما بعد المجامعة".

نقراأ ال�شعر، في العربية كما في اللغات الغربية التي نعرفها، بدءاً بالفرن�شية، لكن لم يخطر يوماً في بالنا اأن نت�شاءل من اأين بداأ ال�شعر الغربي، خ�شو�شاً الفرن�شي منه؟ بل ل نعرف حتى اأن القافية في الق�شيدة 
الفرن�شية )كما في الق�شيدة الغربية(، والتي كانت اأ�شا�ش الكتابة ال�شعرية مّدة قرون في الغرب، بداأت مع �شعر التروبادور، وهم فر�شان - �شعراء القرون الو�شطى في جنوب فرن�شا؛ بل ل وجود للتروبادور لول 
وجود ق�شيدتهم، اإذ اإن اأ�شا�ش وجودهم وخلودهم قائم على ال�شعر الذي ابتكروه. اإنهم ال�شعراء - الع�شاق الذين ابتكروا �شكاًل جديداً في الحّب الفرو�شي، وجعلوه جزءاً ل يتجزاأ من القيم الفرو�شية. وهذا الحب 
الفرو�شي هو قبل كّل �شيء ملت�شق ومالزم للكتابة ال�شعرية، اأي اأن ل حب فرو�شياً من دون ق�شيدة التروبادور. فالحب لل�شّيدة الم�شتهاة هو اأي�شاً حب للغة. ومن خالل هذه اللعبة، بين ع�شق المراأة وع�شق 
اللغة، اخترعوا لعبة القافية في الق�شيدة، وهي في المطلق لعبة ال�شعر. لم تكن القافية موجودة قبلهم، اأو قلياًل، وفقط من بعدهم، �شتكون العالمة الفارقة في كتابة ال�شعر الغربي لأجيال وقرون. اإذاً مع 

التروبادور، ي�شبح ال�شعر اأخيراً مهنًة، وال�شاعر كاتباً. 

�سن�سير �سعباً حين 
يكتب �ساعٌر و�سفاً 

اإباحياً لبطن الراق�سْه
...

�سن�سير �سعباً، اإن 
اأردنا، حين ُيوؤَذن 
للمغّني اأن يرّتل 

الرحمن" في  "�سورة 
حفل  الزواج الُمختلْط

�سن�سير �سعباً حين 
نحترم ال�سواب، 

وحين نحترم الغلْط!

الحنين م�سامرُة 
الغائب للغائب، 
والتفات البعيد 

اإلى البعيد. 
الحنين عط�ص 

النبع اإلى حامات 
الجرار، والعك�ص 

اأي�ساً �سحيح...

... لم يكن في 
ال�ستاء بكاء يدّل 
على اآخر العمر.

كان البدايَة، كان 
الرجاء. فماذا 

�ساأفعل، والعمر 
عر، ي�سقط كال�سَّ

ماذا �ساأفعل هذا 
ال�ستاء؟

ولنا باٌد ل حدوَد 
لها، كفكرتنا عن

المجهول، �سّي�ق�ٌة 
ووا�سعٌة. باٌد...
حين نم�سي في 

خريطتها ت�سيق بنا، 
وتاأخذنا اإلى نفق 

رمادّي، فن�سرخ
في متاهتها: وما زلنا 

نحّبك. حّبنا مر�ٌص 
... وراثيٌّ

... فحين ت�سير الحياُة 
طبيعّيًة

�سوف نحزن كالآخرين 
لأ�سياَء �سخ�سّيٍة

خّباأتها عناوين كبرى،
فلم ننتبه لنزيف 

الجروح ال�سغيرة فينا.
غداً حين َي�سفى المكاُن

ُنح�ّص باأعرا�سه 
الجانبّيْه

... اأعرف هذه 
الروؤيا، واأعرف اأنني
اأم�سي اإلى ما ل�سُت 

اأعرُف. رّبما
ما زلُت حّياً في 

مكاٍن ما، واأعرُف
ما اأريُد

�ساأ�سير يوماً ما 
اأريُد

درا�سات ج�سد الح�سان لدافن�سي.
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�شميح القا�شم
�سميح  دروي���������ص  درب  رف���ي���ق  وك���ت���ب 
ال��ق��ا���س��م اأك��ث��ر م��ن ق�����س��ي��دة، ق���ال في 
ُولدنا  ال�سنديان/  "على ورق  اإحداها: 
�سباحاً/ لأم ندى واأٍب زعفران/ ومتنا 
م�ساًء/ با اأبوين/ على بحر غربتنا/ 
ال�سيلوفان/  ورق  م����ن  زوارق  ف����ي 
ن�سيد  كتبنا  ل��ي��ًا،/  البحر،  ورق  على 
الغرْق/ وعدنا احترقنا بنار مطالعنا/ 
مدامعنا/  ب���ن���ار  اح���ت���رق/  وال��ن�����س��ي��د 
دخان/  م��ن  باأجنحٍة  يطير  وال����ورق/ 
���س��اح��ب��ي،/ �سفحتان،/  ي��ا  ن��ح��ن  وه��ا 
على  ج��دي��ٍد/  من  يقلِّبنا  قديٌم  ووج��ٌه 
�سفحات كتاب القلق..." )"الحياة"(.

اأحمد عبد المعطي حجازي
المعطي  عبد  اأح��م��د  ق��ال  جهته  م��ن 
اأن��ه )دروي�ص(  �سك في  "ل  حجازي: 
�سعراء  وج������وه  م����ن  اأ����س���ا����س���ي  وج�����ه 
جيل  بعد  ظهر  ال��ذي  الثاني  الجيل 
الأربعينيات  ف��ي  ال��م��ج��ّددي��ن  ال����رّواد 
اأنه  ال��م��وؤك��د  وم���ن  والخم�سينيات .  
بما  ال�سعرية  حياته  بداية  في  ت��اأّث��ر 
قراأه للرّواد المجّددين، ول �سك في 
اأنه اعتبر نف�سه منتمياً اإليهم، ولكنه 
�سعرية  ب��ل��غ��ة  ي�����س��ت��ق��ّل  اأن  ا���س��ت��ط��اع 
خا�سة؛ اأن يكون له في ال�سعر العربي 
المعا�سر بداية من ال�سبعينيات واإلى 

اليوم محّل مرموق" )"الأهرام"( .
جابر ع�شفور

"محمود  ع�������س���ف���ور:  ج���اب���ر  وك���ت���ب 
دروي�ص واحد من اأكبر �سعراء العربية 
على امتداد ع�سور ال�سعر العربي، بل 
من اأكبر �سعراء العالم المعا�سر كّله 

به  وانطلق  ال�سعر  م��ي��راث  ا�ستوعب 
�سواه، فكان  اإليها  لم ي�سل  اآف��اق  اإلى 
كما  الفل�سطينية،  ال��ق�����س��ي��ة  ���س��اع��ر 
النّقاد الذين  اأن ن�سفه، نحن  تعّودنا 
عرفنا قدر �سعره والذرى التي و�سل 
اأعماق  في  يغو�ص  فظّل   )...( اإليها 
الأغوار،  البعيد  الفل�سطيني  الحزن 
الإن�ساني  ج���ذره  اإل���ى  و���س��ل  اأن  اإل���ى 
الماأ�ساة  اأعماق  القرار من  قرارة  في 
ماأ�ساة  راآه�������ا  ال���ت���ي  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
اإن�سانية، غا�ص فيها اإلى اأن راأى الكّل 
ف��ي ال���ج���زء، وال��م��اأ���س��اة ال��ك��ون��ي��ة في 

الماأ�ساة الوطنية" )"الحياة"(.
بول �شاوول

يكاد  "وكاأنه  �����س����اوول:  ب����ول  وك���ت���ب 
ال�سعراء  ب��ي��ن  ال���س��ت��ث��ن��اء  ه��ن��ا،  ي��ك��ون 
العرب، الذين ُتح�سب لكثيرين منهم 
اأع��م��ال��ه��م الأول����ى ث��م ي��ت��ع��ب��ون، وهو، 
ب�سعره  تعب  ال��ذي  دروي�����ص،  محمود 
الن�سالي الأول، لُتح�سب له اإنجازاته 
الأخيرة، الممتدة على عقَدْين، والتي 
ات�سمت بقلق حّي بالتجديد وبالخروج 
ومن  الخ�سو�سي،  اإلى  العمومي  من 
اإلى  للق�سية،  �ساح  كمجّرد  ال�سعر 
اأن  دون  م��ن  لل�سعر،  ك�����س��اح  ال�سعر 
يفترق عن "قدره" الن�سالي المقاوم. 
وهكذا تاآخت عنده النبرتان، وا�ستوت 
بقلق  تهج�ص  واح���دة  اللغتان،  ع��ن��ده 
ال�سعري"  ب��ق��ل��ق��ه  واأخ������رى  ال���ن���ا����ص، 

)"الم�ستقبل"(.
عّبا�س بي�شون

ب��ي�����س��ون ت��ح��ت عنوان  وك��ت��ب ع��ّب��ا���ص 
الفل�سطينية":  ���ة  الأوذي�������سّ "�ساعر 

"هذه المّرة لن يكتب محمود دروي�ص 
جدارية اأخرى. لن يخدع الموت الذي 
طالما خرج منه ناجياً من عا�سق مثله 
الحياة،  بعد  وم��ا  ال�سائع  ال��وق��ت  ف��ي 
ته  ك��م��ا خ�سّ ��ه  خ�����سّ ال��م��وت  اأن  ي���درك 
الحياة. لم يخطفه. �سرب له موعداً 
ع��رف��ه و���س��ار اإل��ي��ه ب��ق��دم��ي��ه. ل��م تكن 
تجربة دروي�ص مع الموت �سوى �سورة 
اإذا كان �سعر دروي�ص  موازية لل�سراع. 
الموت  ف��اإن  الوحيد  الخيار  �سعر  ه��و 
غّنى  لط�الما  ال��خ��ي��ار.  ه��ذا  �سن  على 
الخا�سرة،  الق�سايا  ���س��ه��داء  دروي�����ص 
اأنه ك��ان يع��رف اأن في �سيره  والأرجح 
اإل���ى م��وت��ه ذروة ف��ي ه��ذا ال��غ��ن��اء، اأنها 
اأتّمها  التي  المكتوبة  غير  الق�س��يدة 
بج�سده. �س��يكون ج�س��ده عندها موازياً 
للمكان، �سي��كون موته لحظة في ه��ذا 

الوع��ي ال�سقي" )"ال�سفير"(.
وديع �شعادة

وتحت عنوان "كّلنا موتى منفى" كتب 
ك��ت��ب��ه محمود  م��ا  "كل  ���س��ع��ادة:  ودي����ع 
اأجل وطن، ومات با  دروي�ص كان من 
وطن. قبله مات عرب كثيرون من دون 
اأوطان. مات عرب كثيرون في الأحام 
�سيموت  وب��ع��ده��م،  وب���ع���ده،  ال��خ��ائ��ب��ة. 
كثيرون اأي�ساً في المنافي. اإنها اأوطان 
تلد نا�ساً كي تنفيهم اأوطان اأخرى. اأو 
اأوطانهم.  نا�ساً كي تنفيهم  اأوطان تلد 
في  يعي�سوا  ك��ي  ن��ا���س��اً  ت��ل��د  اأوط����ان  اأو 
المنافي  اإن��ه��ا  ل،  منفيين.  اأوط��ان��ه��م 

ولي�ست الأوطان" )"النهار"(.
عبده وازن

بعنوان  مقال  ف��ي  وازن  عبده  وكتب 

حداثته  �سنع  المتجّدد  "المخ�سرم 
له  اأم�����س��ي��ة  اآخ�����ر  "في  الخا�سة": 
الفرن�سية  اآرل  م��دي��ن��ة  ف��ي  اأح��ي��اه��ا 
قبل نحو �سهر، اأعلن محمود دروي�ص 
جهاراً انف�ساله عن ال�سيا�سة وانت�سار 
ال�سعر عليها. اإنها هزيمة الواقع اأمام 
�سلطة الحلم الذي لم تبق له �سلطة 
في هذا العالم الماأ�سوي. قال كلمته 
�سائر  باأنه  يحد�ص  كان  وكاأنه  بجراأة 
لم يمهله كي  الذي  اإلى موته، موته 
»يعّد حقيبته« كما يقول. جاهر بتعبه 
هو  وال�سيا�سيين  ال�سيا�سة  عالم  من 
الذي كان في �سميم الق�سية - على 
ي��زال، حتى  ول   - عنها  ابتعاده  رغ��م 
بعد رحيله. البعد هنا قرب كما يقول 
ال��م��ت�����س��ّوف��ة، وال��غ��ي��اب ح�����س��ور اآخر، 

ح�سور بلون الغياب" )"الحياة"(.
الطاهر لبيب

"في  ذك��رى  لبيب   الطاهر  وا�ستذكر 
�ساعة  ف����ي  "هاتفني،  الممنوع": 
عجل.  على  لآتيه،  الليل،  من  متاأخرة 
نبحث،  اأن  وطلب  �سيارتي  معي  رك��ب 
ُيمنع فيها  ���س��وارع  ال��م��دي��ن��ة، ع��ن  ف��ي 
ك���ل �سارع  ات���خ���ذن���ا، ع���م���داً،  ال����م����رور. 
وجدنا فيه عامة المنع. بعدها، قال: 
كانت عندي حاجة ل ُتوؤّجل في تحّدي 
ال�سوارع  غير  اأج���د  ول��م  الممنوعات، 
ال��م��دي��ن��ة. جل�سنا،  ال��خ��ال��ي��ة ف��ي ه���ذه 
اأن قال:  اإل����ى  ال��ب��ح��ر،  ق���رب  ط���وي���ًا، 

كفى، لقد راأيت حيفا" )"الحياة"(.
�شوقي بزيع

ل  الآن  "الوقت  بزيع:  �سوقي  وكتب 
الخبر  ت�سمع  اأن  للرثاء. فبين  يت�سع 

وقت  ي��م��ّر  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ت�����س��ّدق��ه  واأن 
طويل لتخلي�ص العبارة من تلعثمها. 
لل�سعراء  ال�ساعر  تركه  ال��ذي  ما  ثم 
لكي  وحوا�سيها  اللغة  ف�سات  م��ن 
يتمكنوا من رثائه عبر كلمات و�سيغ 
لم يكن قد ا�ستهلكها من قبل؟ وكيف 
اأو  نع�ص  في  ُيدخله  اأن  الموت  اأمكن 
�ستاته  ي��ل��ّم  واأن  ���س��ري��ح  اأو  ق�����س��ي��دة 
والأفئدة  ال��ع��وا���س��م  ب��ي��ن  ال��م��ت��ن��اث��ر 

و�سفحات المعاجم؟" )"ال�سفير"(.
مار�شيل خليفة

وق�����ال م��ار���س��ي��ل خ��ل��ي��ف��ة رف���ي���ق درب 
المّرة  ه��ي  "ربما  ال��راح��ل:  ال�ساعر 
محمود  فيها  خ��ج��ل  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 
اأّمه،  دروي�����ص لأن���ه رح��ل قبل رح��ي��ل 
ترك لها الدمع لكي تبكيه ولم يترك 
حملت  ال���ذي  اأن���ا  لترثيه.  �سعراً  لها 
اأن��ا الذي  ب��ع��ي��داً،  ب��ه  �سعره و���س��اف��رُت 
حمل ترابه وحنينه اإلى اأّمه و»ريّتاه« 
اإن  وزيتونه وكرمله، هل ت�سدقونني 
قلت لكم اإن ال�سعراء ل يموتون لكنهم 

يتظاهرون بالموت؟" )"ال�سفير"(.
اليا�س خوري

وك���ت���ب ال���ي���ا����ص خ������وري، رف���ي���ق درب 
هاتفية،  مكالمة  اآخ��ر  "في  دروي�����ص: 
راأيي في  دروي�ص عن  �ساألني محمود 
النرد"،  "لعب  الأخ���ي���رة  ق�سيدته 
اإنه  ممازحته،  في  كعادتي  له،  فقلت 
واأخبرته  ال�سعراء،  مثل  يكتب  �سار 
اأبي العاء المعّري. قلت  حكاية عن 
اإن �ساعر المعّرة، كان في نقده الأدبي 
ُي�سّمي كل ال�سعراء باأ�سمائهم، ولكنه 
حين ي�سل اإلى اأبي الطّيب المتنّبي ل 

بعدما تناولت في عددها الفائت تجربة الراحل �ساح عبد 
التكري�ص،  دائ��رة  عن  اإق�سائه  ب�سبب  "المظلوم"  ال�سبور 
لكن  "المظلوم"،  دروي�����ص  محمود  تجربة  "نقد"  تختار 

ب�سبب اإقامته في هذه الدائرة تحديداً.
ف��ف��ي ت��ج��رب��ة دروي�������ص ت���ّم اإن�����س��اف ال�����س��اع��ر ع��ل��ى ح�ساب 
الدوام  على  الق�سيدة.  على  ال�سخ�ص  تقديم  ت��ّم  �سعره، 
ال�ساعر.  دروي�ص  على  الفل�سطينّي  لدروي�ص  النت�سار  كان 
الإجبارّي لمتداح  الطريق  الق�سّية هي  كانت  الدوام  على 
و�سمن  ُت��رج��م...  بل  ُي��ق��راأ،  لم  دروي�����ص  تقريباً،  ال�سعرّية. 

اللغة الواحدة! 
"الترجمة  ي��ق��ول��ون:  "خيانة" )والإي��ط��ال��ي��ون  ث��م��ة  ك���ان 
الجانب  ك�����س��ف��ْت  م���ج���ارَي  ال��ق�����س��ائ��د  ���س��ل��وك  ف��ي  خيانة"( 
�سبيل  في  للفّن  "كرنفالّي"  بخ�ٌص  ثمة  ك��ان  فيها.  الفّني 
الأيديولوجيا. لكن دروي�ص لم تنطِل عليه هذه "الخدعة" 
التي  القذيفة   - البنف�سج  ثنائّية  م��ن  ب��ال��رغ��م  ال��م��وّق��ت��ة، 
بين  ن�سو�سه  بع�ص  حيرة  من  وبالرغم  ق�سائده،  م��اأت 

مطلع غنائّي بديع وختام مبا�سر وتكرارّي.
اأعماله  في  التقريرّي  المزاج  ذات  دروي�ص  محمود  �سعرّية 
العربي  ال�سعر  مطالع  باأجمل  الإ�سراق  ا�ستطاعت  الأول��ى، 
"عودة  الكفاتيريا"،  القهوة في  الحديث )"�سرحان ي�سرب 
"�ستاء  يكون"،  ���س��وف  م���ا  "كان  "الرمادي"،  الأ�سير"، 
ريّتا"...(، مثلما ا�ستطاعت اختراع قامو�ص تركيبّي اغتذت 
ا�ستفاد دروي�ص من تقنّية  بالطبع،  الأجيال الاحقة.  منه 
مثًا(،  "�سنخرج"  ق�سيدة  مطلع  )راج��ع  القراآنّي  ال�سرد 
و"ن�سيد  تحديداً(،  )الأهزوجة  ال�سعبّية  الأغنية  وتقنّيات 
�سيء  كّل  اإج��راء  على  ال�ساعر  هذا  قدرة  لكن  الأنا�سيد"... 
في فلك غنائّيته ال�ستثنائّية، جعل من ذلك تفا�سيل. لذا، 

يكون تحديد تقنّياٍت في �سعر دروي�ص كالقول: لعبه الأثير 
بال�سمائر )اأنا، اأنَت، هو(، اأو تذويبه الت�ساوؤل الفل�سفّي في 
اأن  يعرف   - قابيُل   - قاتٍل  اأّوُل  كان  )"هل  ال�سعرّية  البنية 
نوم اأخيه موت؟"(، اأو حر�سه على قيام توازن �سيكولوجّي 
"الكمنجات"  ق�سيدة  المثال،  �سبيل  )على  المو�سيقى  في 
في "اأحد ع�سر كوكباً" التي ُتبرز التجان�ص المو�سيقّي بين 
البليغ"...  "الغمو�ص  اأو  الكمنجا(،  "فاعلن" و�سوت عزف 
نقول اإن تحديد تقنّيات هذا ال�ساعر بواحد واثنين وثاثة 
الم�سلحة"  "�سّر  على  القب�ص  في  كثيراً  الباحث  يخدم  ل 

في �سعره.
ة النزوح من فل�سطين  بال�سعر، ا�ستطاع دروي�ص تحويل ق�سّ
هي  فل�سطين  الجّنة:  من  الطرد  ة  بق�سّ �سبيهة  ة  ق�سّ اإلى 

الجّنة، والفل�سطينّي هو اآدم، والزيتون هو التّفاح.
ب���ات للماأ�ساة  ب��ال�����س��ح��ر،  ب��ال��ل��ّذة، وال��ح��زن  ب��ام��ت��زاج الأل����م 
اأن  ال�ساب  جيلنا  يمكن  )هنا  الخال�ص  الجمالّي  مردودها 
"عمالة"  التي طالما تداولناها عن  ال�سائعة  ي�ستذكر تلك 

ريّتا وارتباطها بجهاز المو�ساد الإ�سرائيلّي!(. 
�سباح:  ثمة  فلنقل  اأو  �سوئّية،  �سمة  ثمة  دروي�ص  �سعر  في 
الحليب...  الأّم، والقهوة مع  النوم، قهوة  دائم من  نهو�ص 
اإ�سافة اإلى �سفاء لغوّي ل يقّل ا�ستعاًء عن قولنا: �سفاء 
عرقّي. وفي حين ياأخذ الج�سد في ق�سائد الآخرين منبر 
بالإ�سغاء.  الدروي�سّي  الج�سد  يقوم  الجن�ص،  ف��ي  ال��ك��ام 

الجن�ص في ق�سائد دروي�ص فعل اإ�سغاء ل مرافعة. 
كّل  لقول  الف�سلى  و�سيلته  ال�سعر  م��ن  دروي�����ص  جعل  لقد 
النقد:  حتى  التحّيات...  الحّب،  الخيبة،  الغ�سب،  �سيء: 
"كيف اأنجو من مهارات اللغة؟". اأكثر من ذلك، ن�ستطيع، 
من خال ق�سائد دروي�ص، تقديم ر�سم بياني لبدء تحّوله، 

ق�سيدة  كتابة  اإل���ى  الفل�سفّية،  ال��ح��ي��رة  ط��اب��ع  اأخ���ذ  ال���ذي 
النثر. 

محمود  انتقال  ب��ات   )2005( اأبعد"  اأو  ال��ل��وز  "كزهر  بعد 
اأكثر  وربما  �سا�سة،  اأكثر  النثر  ق�سيدة  كتابة  اإلى  دروي�ص 
حتمّية. لقد اأظهر دروي�ص في هذا الديوان قدرة )رغبة؟( 
واإدخاله في غيبوبة. لقد بدا  "تمويت" الوزن  كبيرة على 
)نثرياً(؛  مغناطي�سياً  لتنويمه  ملّحة  حاجة  ثمة  اأن  جلّياً 
من  ق�سوى  ا�ستفادة  واح���د.  اآٍن  ف��ي  عليه  والإب��ق��اء  محوه 
لليومّي،  وطغيان  تعبيرها،  وم��وارد  النثر  ق�سيدة  تقنيات 
من  لاأ�سياء  النثرّي  العتبار  ل��رّد  ُي��راَج��ع  ل  ت�سميم  مع 
النثر... بالطبع،  خال تعريفات كّر�ستها، تقليداً، ق�سيدة 
كتاب  بريء مقتَب�ص من  با�ستهال غير  م�سبوقاً  كّله  ذلك 
"اأح�سن  التوحيدّي:  ح��ّي��ان  لأب��ي  والموؤان�سة"  "الإمتاع 
كاأنه  ونثر  نثر،  كاأنه  بين نظم  م��ا... قامت �سورته  الكام 
نف�سه  لل�ساعر  لكن  اآخ��ر،  باقتبا�ص  ينتهي  نظم" )الديوان 
من ق�سيدة "طباق"، يبدو غير بريء اأي�ساً: "وداعاً، وداعاً 

ل�سعر الألم"(.
ت��اأت��اأة نثرّية. ك��ان ثمة احتبا�ص  ال��دي��وان ك��ان ثمة  في ه��ذا 
 21 بعد  النثر،  ق�سيدة  دروي�����ص  محمود  كتابة  واٍع.  ن��ث��رّي 
لم  اإن  ق��درة،  دليل  بل  "ت�ساٍب" قطعاً،  لي�ست فعل  دي��وان��اً، 
كان  ال�ساعر  ه��ذا  اأن  وال��ح��ّق  ت�سرد.  ل  نقدّية  يقظة  نقل 
اأح�سن نّقاد تجربته، ولي�ست غاراته التنقيحّية على �سعره 

القديم �سوى دليل على ذلك.
اإي���ق���اع، هذا  ام��ت��ح��اَن  الغياب" ك���ان  "في ح�����س��رة  ام��ت��ح��ان 
اأ�سا�سّياً  مقيا�ساً  دروي�����ص  اع��ت��ب��ره  ط��ال��م��ا  ال���ذي  الم�سّمى 
هذا  ب���اأن  ن��اه��ي��ك  ال��ن�����ّص،  ف��ي  ال�����س��ع��رّي��ة  من�سوب  لح�ساب 
المفردة  لهذه  ا�ستخداماً  العرب  ال�سعراء  اأكثر  ال�ساعر هو 

ي�سّميه، بل يطلق عليه ا�سم ال�ساعر، 
�سحكته  ���س��م��ع��ت  ال��ت��ع��ري��ف.  األ  م��ع 
وعندما  الأميركي.  البعيد  من  اآتية 
�سيجريها  التي  الجراحة  عن  �ساألته 
في ال�سريان الأبهر، قال اإن الطبيب 
اأن الخطر ل يتجاوز الواحد  اأّكد له 
في المئة. هل �سّدق ال�ساعر طبيبه، 
اأن��ه ق��ّرر ال��ذه��اب اإل��ى الموت بدل  اأم 
الجواب عن  اأح��د  يملك  انتظاره؟ ل 
ه���ذا ال�����س��وؤال، ف��ال�����س��اع��ر ك���ان يملك 
مكرهم"  تخفي  التي  الأطفال  براءة 

)ملحق "النهار"(.
عقل العويط

وكتب عقل العويط: "�سرعان ما اأراني 
اأقول في دروي�ص، اأعني في �سعره، اإنه 
"�ساحب �سعرية �سعرية". اأي: �سعرية 
وتنتمي  ال�سعر  من  موا�سفاتها  تاأخذ 
الذكاء  ح����ادة  ت��ك��ن  واإن  ال�����س��ع��ر،  اإل����ى 
واللعب  وال�سنعة  والثقافة  والمعرفة 
والتوليف،  وال��ع��ق��ل  ال�����س��غ��ل  ب������اأدوات 
موليًة غنائيتها المرهفة ومو�سيقيتها 
للتو�سيح،  الم�ستحقة.  المكانة  الجّمة 
هي لي�ست �سعرية متبّرئة من "�سيء" 
ال�سعب...(،  الأر����ص،  )الق�سية،  اآخ��ر 
وهي  الأ�سا�ص  هي  ال�سعرية  ه��ذه  لكن 
البو�سلة وهي القائد في هذا "ال�سيء" 
الذي ل تتبراأ منه ول تنف�ص يديها من 
اإلى ال�سعر،  حبره، واإنما تاأخذه بيدها 
به،  وتترفق  جناحيها،  تحت  وت�سّمه 
مّرًة هنا  نبرة،  واإعاء  م�سمراً  خفوتاً 

ومّرًة هناك" )ملحق "النهار"(.
محمد علي �شم�س الدين

الدين  �سم�ص  علي  محمد  وا�ستذكر 
ال���م���ّرة الأخ���ي���رة ال��ت��ي ال��ت��ق��اه فيها: 
"كنا في القاهرة، في الملتقى الأول 
في  قراأنا  والعالمي.  العربي  لل�سعر 
في  جل�سنا  وح��ي��ن  واح�����دة.  اأم�����س��ي��ة 
اكت�سفُت  عينيه.  في  حّدقُت  المقهى 

�سيئاً لم اأكن اأعرفه فيه. قلُت له: "يا 
�ساباً،  وجهك  �سكل  زال  م��ا  محمود، 
ولكن األحظ اأن لك حاجبين اأ�سيبين 
اإلى  اأبي�سان  حاجباك  لماذا  تماماً. 
حاجبيه  ي�ستر  ك���ان  الحّد؟".  ه���ذا 
في  تفّر�سُت  ق��د  اأك��ن  ول��م  بنظارتيه 

عينيه قبل ذلك" )"النهار"(.
علي حرب

وب�����دوره ا���س��ت��ذك��ر ع��ل��ي ح���رب لقاءه 
�ساألته  "ولّما  ب��دروي�����ص:  ال��م��ت��اأخ��ر 
ل���م���ن ي�����ق�����راأ، ذك�����ر ف���ق���ط ال���دك���ت���ور 
عبداهلل العروي. واأنا اأعرف اأنه يقراأ 
اآخرين ويقتب�ص منهم اأحياناً ب�سورة 
عباراته  في  كما  حرفّية،  تكون  تكاد 
"اكتب  "جدارية":  ف����ي  ال���������واردة 
على  تحيل  وه��ي  تجد"،  اإق���راأ  تكن/ 
م���ق���ولت ال��ف��ي��ل�����س��وف ال��م��غ��رب��ي طه 
انظر  ت��ك��ن/  "اكتب  ال��رح��م��ن:  ع��ب��د 
تجد". بالطبع هو يحّول ما يقتب�سه 
اإل����ى ق���ول �سعري  ال��ف��ّن��ي  ب��م��خ��ت��ب��ره 
يحمل طابعه وختمه" )"ال�سفير"(.

�شقر اأبو فخر
ياعب  ال��ن��رد  "لعب  ع��ن��وان  وتحت 
اأب���و  ���س��ق��ر  ك��ت��ب  ويم�سي"  ال���م���وت 
اآخر  دروي�����ص  محمود  "طوى  ف��خ��ر: 
وم�سى  ل��ن��ا،  ظ��ه��ره  واأدار  ق�����س��ائ��ده، 
اإل���ى »م���ا ل ي��ري��د«. وه���ا ن��ح��ن نفرد 
اأقامنا ون�سم  اإل��ى  ون��ب��ادر  اأوراق��ن��ا، 
ون�سهق  الأحّبة  اأج�ساد  الى  اأج�سادنا 
النقبا�ص  ه��ذا  وجُهك  ِلَيُفكَّ   )...(
اأجهزة  اأن���َت  فككَت  كما  ���س��دري،  ع��ن 
ول�سمك  �����س����درك.  ع����ن  ال��ت��ن��ّف�����ص 
ُح لك  ���س��ن�����س��يء ����س���م���وع���اً، و����س���ن���ل���وِّ
اللوعة، و�ستقتلنا الذكريات  بمناديل 

و�سور الما�سي" )"ال�سفير"(.
�شوقي عبد الأمير

الأمير  ع��ب��د  ���س��وق��ي  روى  اأي�������س���اً، 

حكاية اأحد م�ساويره مع دروي�ص في 
المواجهة  الطريق  "قطعنا  باري�ص: 
اإلى كني�سة مونتايك �سانت جونفيف 
اإلى مقبرة العظماء  مديرين ظهرنا 
"في  ل��ي:  ق��ال  )ال��ب��ان��ت��ي��ون(، عندما 
اأعترف  النا�ص؟".  بيموت  ي��وم  هيك 
ال��ت��ع��ل��ي��ق، وكّنا  ب��ه��ذا  ت���ف���اج���اأت  اأن����ي 
اأب��ع��د م��ا ي��م��ك��ن ع��ن ح��دي��ث الموت، 
�سحر  اأن  ت��ع��ت��ق��د  "وهل  ل���ه:  ف��ق��ل��ت 
الموت؟".  روائ����ح  اأم  م��ح��ّف��ز  ال��ح��ي��اة 
"اأفي  ق�سيدة  ل��ه  ق���راأت  �سنوات  بعد 
فعرفت  اأحد"  يموت  كهذا  ي��وم  مثل 
بطريقة  الموت  بهاج�ص  م�سكون  اأنه 

غريبة..." )"الم�ستقبل"(.
زينب ع�ّشاف

عاماً   67 "عن  ع�����ّس��اف:  زينب  وكتبت 
دروي�ص.  محمود  ال�ساب  ال�ساعر  رحل 
عرف  لو  باله  �ست�سغل  كانت  م�سادفة 
بها. 67 رقم النك�سة العربية. 67 رمز 
اأقول  واإذ  ورح��ي��ل.  وانك�سار  نك�سة  كل 
وجيه  �سبب  فلدّي  ال�ساب"  "ال�ساعر 
ال�سعراء  ع��ك�����ص  ف��ع��ل��ى  ذل�����ك.  ل���ق���ول 
الآخ���ري���ن ال��ذي��ن ي���ب���داأون ���س��ب��اب��اً في 
ك���ت���اب���ات���ه���م الأول��������ى ث����م ����س���رع���ان ما 
اأنف�سهم  ت��ك��رار  خ���ال  م��ن  ي��ه��رم��ون 
و�سورهم  ا����س���ت���ع���ارات���ه���م  واج�����ت�����رار 
م�سار  دروي�����ص  لمحمود  ك��ان  ولغتهم، 
ت�����س��اع��دي م��غ��اي��ر و����س���ل ح�����دود اأن���ه 
اأعماله.  اآخ��ر  في  النثر  ق�سيدة  َك��َت��َب 
وال��م��ت��اب��ع لأح�����وال ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي ل 
كانوا  ال��ن��ق��اد  اأن  م��ن ماحظة  ل��ه  ب��ّد 
ي��ت��رّق��ب��ون ���س��دور ك��ل ع��م��ل ج��دي��د له 
كما يترّقبون عمل �ساعر �ساب يعدهم 
ال��ي��وم، مع  ب��ت��ق��دي��م ك��ل ج��دي��د )...( 
ت��وق��ف ق��ل��ب م��ح��م��ود دروي�������ص يخ�سر 
ال�����س��ع��ر ال��ع��رب��ي ���س��اع��راً ���س��اب��اً واع����داً 
�ساءت  كما  67��ه  في  اأو  �ستينّياته،  في 

الم�سادفة الخبيثة" )"اأوان"(.

وال�سحيح  ال��م��ّرات.  ع�سرات  ت��رد  حيث  �سعره  ف��ي  )الإي��ق��اع( 
والإفات  التمّل�ص  على  ن��ق��دّي،  كم�سطلح  الإي��ق��اع،  ق��درة  اأن 
جعله  للقيا�ص،  ح��دوداً  له  ير�سم  �سارم  اأكاديمّي  تعريف  من 
يتقّم�ص هيئات عّدة في �سعر دروي�ص بين اختاطه بالغنائّية 
حيناً، وانبجا�سه في "اإباحّية" عرو�سّية حيناً اآخر، اأو حوارّيات 
لم تكن تنويعاً يوماً في ق�سيدة دروي�ص )واإذا كانت كذلك فهي 
ال�سدى  ولعبة  المباغت  بالتدوير  ناهيك  بنيوّية(،  تنويعات 
وجمالّية الاو�سول الدائم... في هذا الديوان الأخير، والذي 
ثمة  اأو  ت��ّم��ت،  "م�سالحة"  ثمة  "ن�ّص"،  بلفظة  تروي�سه  ت��ّم 
قراءًة  دروي�ص،  دواوي��ن  يقراأ  على من  اأُنجز. فا يخفى  لقاء 
كتاباً  الت�ساعد  على  اجتهدتا  ثنائّيَتين  ب��روز  كرونولوجّيًة، 
ا�ستطاع  الغياب  اأن  الح�سور والغياب )حتى  اآخر: ثنائّية  بعد 
بلوغ مرحلة الوجود الفيزيقي: اأ�سياء الغياب، م�ساغل الغياب، 
رك�ص الغياب، رّمانة الغياب، فر�ص الغياب، �سجر الغياب، رخام 
الغياب، زجاج الغياب، اآثار الغياب...(، وثنائّية النثر وال�سعر. 
ل�"جدارّية" التي  نثرّية  ا�ستعادة  ثمة  ك��ان  ال��دي��وان  ه��ذا  في 
والغياب(،  )الح�سور  الأول��ى  الثنائّية  طرح  في  ذروتها  بلغت 
حمل  ف��ي  الأوزان  ط��اق��ة  ا���س��ت��ن��ف��اد  ف��ي  ذروت���ه���ا  ب��ل��غ��ت  مثلما 
)قول؟( كّل �سيء. "في ح�سرة الغياب" �سالَح النثر بال�سعر، 
مطّبقاً مقولٍت كان دروي�ص قالها في دواوين �سابقة: "�ستعثر 
النثر"،  نحو  ال�سعر  جنوح  في  المائم/  الذكر  على  الأن��ث��ى 
"اأحّب من ال�سعر عفوّية النثر"، "لعّل ال�سهل نثٌر/ لعّل القمح 
�سنونّوة  كجناَحْي  معاً/  طيرا  والنثر:(  ال�سعر  ")اإلى  �سعٌر"، 
للنثر  التبرير  "زّلت"  ولي�ست  المبارك"...  الربيع  تحمان 
النثر  في  ل�"زّلت" العرو�ص  ترجيع  �سوى  ال��دي��وان  ه��ذا  في 
)وهنا ل نق�سد المقاطع الموزونة التي ت�سّمنها الكتاب، لكن 

بع�ص الجمل الموزونة التي ت�سّللت اإلى المقاطع النثرّية(.

قبل ذلك، كان لدروي�ص في ديوان "اأحّبك اأو ل اأحّبك" 1972 
"مزامير"  ق�سيدة  في  وذل��ك  النثر،  ق�سيدة  لكتابة  محاولة 
التي تاأّلفت من 12 مقطعاً )5 مقاطع موزونة، 6 مقاطع غير 
النهائّية،  هياأتها  في  وزن(  دون  من  مقّفى  ومقطع  م��وزون��ة، 
حيث كان ال�ساعر قد اأعاد النظر في هياأتها الأولى. بعد �سدور 
"في ح�سرة الغياب" في و�سعنا القول اإن تلك الق�سيدة كانت 
اإن  ال�ساعر  ق��ال  ول��و  ح��ّت��ى  اأ�سلها،  ف��ي  نثر  ق�سيدة  محاولة 

لها مرجعّية تاريخّية هي ن�سو�ص المزامير.
قناعة دروي�ص اأخيراً باأن ال�سعر ما هو اإل "نثر م�سّفى"، والتي 
كّلفته ديوان "في ح�سرة الغياب"، �ستكّلف "الأيديولوجيين" 
فثمة  والع�سرين.  الثالث  اأو  "الثاني"  ال��دي��وان  انتظار  عناء 
اعتقاد ل�سعورّي، جمعّي، باأن التخّلي عن الق�سيدة الموزونة 
ن�سال.  م�سيرة  اأو  ق�سّية  اأو  م��ب��داأ  ع��ن  التخّلي  م��ن  ن��وع  ه��و 
ال��ن��ث��ر منقو�سة  ن��ث��ر، ق�����س��ي��دة  ب��ق�����س��ي��دة  ُت��خ��ا���ص  ل ق�����س��ّي��ة 
ي�سمد  الرجعّية ل  الدفوعات  بالطبع، مثل هذه  الوجاهة... 
اأن تخ�سع لمنطق  التي ل يمكن  النقد  تاريخّية  اأمام  طويًا 

ابتزازّي.
النّقاد  من  بع�ساً  اأن  "نقد" )ول��و  العدد من  نّية هذا  في  اإذاً، 
العرب ممن وعدوا بالم�ساهمة فيه تخّلفوا لظروف قاهرة( اأن 
يكون قراءًة �سّد الترجمة، اأن يكون قراءة ال�سعر با �سوائب 
الم�سّفى،  دروي�ص  قراءة  الكبرى...  والق�سايا  الأيديولوجيا 

دروي�ص النقّي.
زينب...
ماهر...
)افتتاحية مجلة "نقد" الف�شلّية،
العدد الثالث، يوليو 2007(

1            تتّمة تمثال امراأة تتجّرع ال�شم
كالطفل،  الن�سر  كالطفل،  الذليل  الأل��م  وه��ذا  غائبة،  واأن���ِت 
�سوء  وال�سعر  فهم.  �سوء  الرق�ص  اقتربي.  اقتربي.  كعيونك. 
فهم. ورجا الطائر �سوء فهم. وما حاجة الطائر اإلى قدَمْين؟ 
وما حاجة المراأة اإلى �سرير؟ واأنِت غائبة، وهذا الوجع الأليف 
كالقطط، وهذا ال�سمت المح�سو كالوجوه والمخّدات. تبدين 
َدَرج  على  متعبة  تبدين  الحّب.  عن  اأوهامك  دون  من  وحيدة 
غائبة،  واأن��ِت  م��ت��رّددة.  بابت�سامة  ال�سامد  بثغرك  الذكريات. 
وهذه الأحزان الك�سيرة النظرات. يا زينب المر�سومة بالفحم 
ال�سفيح  ب��ي��وت  ع��ل��ى  �سترق�سين  ال�����س��واح��ي.  ج����دران  ع��ل��ى 
د،  كالمطر. �ستنهمرين كالمطر. يا ابنة ال�سرق ال�سّكير والمبدَّ
ارق�سي  وجمهورك.  �سفيحك  اأن��ا  والبنات.  بالعار  الم�سقوف 
تك الخائبة، وج�سمك المزّين بالجراح والحكايا  علّي. اأنا ق�سّ
ب��ع��د. واأن����ِت غ��ائ��ب��ة، وه���ذا ال�سرير المنبو�ص  ُت��ك��َت��ب  ل��م  ال��ت��ي 
كالقبر، المليء كالقبر. واأنا اليوم كما اأخاف دائماً وحيد في 
هذا العالم. ماذا تريد؟ �ساألِت يومها، واأجبتك: اأحّبِك. واأعدِت 
ال�سوؤال كما لو اأنك لم ت�سمعي الجواب، واأعدُت الجواب كما لو 
اأني اقتنعُت باأنك لم ت�سمعي ال�سوؤال. كان وجهك الم�ساء باأول 
الفجر ُمبهراً ك�سّقة تحترق، وكانت ذراعك تحتي جاريًة كنهر. 
واأنِت  اآخ��ره.  على  محلول  و�سعرك  كف�ستان،  طويلة  اأ�سابعك 
غائبة، َعَرق وماء. دموع فوق الماء. يا ام��راأة با رحم. اآه ما 
اأغاِك يا امراأة با رحم. واأنِت غائبة، وهذا الحنان المقّطر 
كالحبر، الُمعّد كالحبر. افل�سي مكتبتِك على ال�سرير، وا�ستكي 
الحزن،  في  الموهوبة  اأيتها  للموت.  ا�ستكيني  للموت.  الحّب 
المنذورة لأطول الحكايات. واأنِت غائبة، وهذا الحزن ال�سّفاف 
كثوب نومك، كدموعك. هذا الحزن الُمِذّل كدموعك. يا طفلة 
في  ُتكتب  ق�سيدة  اأن  اأت�سّدقين  زينب.  يا  والأ�ساطير.  ال��ورق 
دقائق ثاث. اأن �سعراً يولد ب�سرعة الأرانب. �ُسط يا نوم. �ُسط 
جّيداً،  اللحاف  وُج��ّر  كالو�سادة،  الخفيف  راأ�سي  �ُسط  موت.  يا 

جّر الحياة جّيداً...
ماهر �شرف الدين



وقلُت علّي اأن اأم�سي اإىل قربي
لأماأه، فلم اأجد الطريَق
وظّل قربي خالياً مّني...

في ال�سورة حفرة القبر التي اأُنزلت فيها 
جّثة ال�ساعر محمود دروي�ص في رام اهلل. 
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م�����ان�����������س�����ي�����ت�����ات ب���ع�������ص 
التي  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����س��ح��ف 
ال�ساعر  رح��ي��ل  ت��ن��اول��ت 

محمود دروي�ص.



رقيم القناع:
اأتدخر

ما يكفي من ال�سفاقة؟
كي تجل�ص وجهاً لوجه

اأمام كاأ�ص ال�ساي وقطعة المدلين
وت�سرع - كمثل الروائي -

في افتعال النكو�ص
معّباأ بالتداعي النو�ستالجي

وقناع ميثولوجي
اأتقن مثلك لعبة القفز

فوق ال�سياج...
تتقّم�سه يتقّم�سك 

كيما ل تعرف اأيكما اأنت 
)القناع اأم اأنت؟!(

واأيكما يمنح الآخر ذاكرة؟
كي يعي�ص في الزمن ال�سائع

ب�سلطة الذكريات
اأعرف: التنّف�ص في الأ�سطورة

اأقدر على الخلود
فلتتاأ�سطر...

قافلة  الطفولي:  بن�سيدك  ولتتذّرع 
تمّر

- ل�ست قافلة
اأنا اآدم كائناً من كان...

                                    اآدم لي�ص اإل... 
رقيم المقامرة:

اآدم
�سّد هذا العالم

من اأذَنْيه
ا�سحبه �سحباً اإلى طاولة

القمار
والعب بكّل �سيء

كي تك�سب كل �سيء: الا�سيء
اإلعب حّد اإفا�سك

اأو اإفا�سه.
اأيها العالم

كن مقامراً على م�ستوى
ق�سيدتي

على م�ستوى �ساعر
خامل الذكر

ل يّدعي النبوة
ول يلعب دور الجنرال.

رقيم العزف المنفرد:
مّرة اأخرى...

اأيها الُمفرد في الكناية
تخطئك الأمكنة/ الأزمنة

ل اأنت من ن�سل ال�سمال
ل اأنت من �سلب الجنوب

ل ول اأنت بين بين
تذروك رياح الجنون

تلّمك رياح الرحيل
وها اأنت: نخلة رف�ص

ل تعباأ بال�سحاب: يمطر
                     اأو ل يمطر

يعمدك ن�سغ من دماء
الأحّبة

هاربين كوكباً، كوكباً،
و�سلواك: ُدورية هتك

تخد�ص الغ�سق �سداحاً ون�سيداً...
رقيم الهوّية:

بعيداً عن ال�سرب
األّقن الآخرين اأن�سودتي

واأقفز على النائمين

دونما حلم
يق�ّص طوطم الخرافة

هكذا اأرمي الر�سائل
بعيداً

عن الم�سهد الأجرد
اأفّك جّني الكلمات الراف�سة

من القمقم البارد
اأحتمي بمعطف الغا�سبين

واأ�سرخ: اأ�سعفيني يا اأبجدية الهتك
يا مداد الطائع المقبلة

يا زوابع الكام
ولّقنيني حكمة الفرا�سات

حبلى 
بربيع يخ�سب الأر�ص.

رقيم النكو�س:
اأتاأخذ ا�سمك مني؟

وتتركني في مهّب ر�سيف بارد
اأبكيك مّرة ومّرة...

اأنا لم اأخنك كثيراً: الطب�سور
بيدي

والحائط الجديد الحائط
القديم ذاته:  - اآدم يع�سق امراأة

         - اآدم زين الب�سيطة
         - اآدم ي�سرق تّفاح الحديقة

         - اآدم... اآدم... اآدم...
الحائط الحائط ذاته

والطب�سور يخد�ص حياء
الجّنة

ويمعن في الف�سيحة والهتك.
رقيم الرغبة:

وياأتي
ب�سهوة ذئب يعوي

بين الم�سافات
ل�سع الرغبات يتّوج ج�سدين

اأنهكتهما ال�سحراء
ت�ساقط ورقات التوت

واآدم )الاهث خلف التفا�سيل(
ي

    ن 
         ز 

               ف 
على بينة من الرخام
ويودع ال�سّر في قرار 

مكين
الآن تبداأ موا�سم المّد/ الجزر

عوا�سف الماء
ل عا�سم اليوم...
ل عا�سم اليوم...

الماء...  الماء...  كّل فج عميق:  من 
الماء...

من كل فّج: - يتفّجر ن�سغ الخ�سوبة
                - تكتب اأ�سفار التكوين

                    - تن�سق عن الغيب �سومعة 
الج�سد

)اآه اأيها الج�سد
ه�ّص اأنت وقاتل كبيت عنكبوت(

قال اآدم
ولم يلتفت اإلى

ثرثرة الغيب
بين الزوايا.
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هل اأكلتم من كبد الق�شيدة؟
هل اأكلتم من كبد الق�سيدة؟ 

اإنها لذيذة، 
والريح لن تهّب 

لإنقاذ ذلك الألم المائل 
الذي يبتلع عواوؤه الأر�ص كّلها. 

فكل الأزمنة با ترخي�ص ول اإذن. 
هذه الكبد الفالتة، 

المتطايرة كع�سافير ال�سباح، 
تقع بين يديك اأيها القارئ الن�سر، 

خذها اإنها في �سّلة الخبز. 
يا لل�شوء الذي اقترفته 

فاأجمع كلماتي 
واأطِو باغتي، 

فالقراء ل يقراأون، 
وال�سعراء ل يكتبون، 

والل�سو�ص اأ�سبحوا ي�سرقون 
البقرات المري�سة. 

الكلمات اأثبتت ف�سًا كبيراً، 
لذلك فهي ُمثقلة باأقبح الذنوب. 

لماذا األّوث قلبي بها اإذاً، 
رغم اإيقاعها الجميل 

واآثارها الطيبة؟ 
يا لل�سوء الذي اقترفته. 

كّلهم عادلون 
من دون الروائيين 

لن ُيكتب ال�سعر. 
من دون ال�سعراء، 
لن ُتكتب الرواية. 

من دون العقل، 

الجنون  ي��ح�����س��ي  ل���ن 
حّبات الرز. 

من دون الجنون، 
ل���ن ي���ع���رف ال��ع��ق��ل اأن 
اأك�����ث�����ر من  ال����دق����ائ����ق 

النا�ص. 
كّلهم عادلون، 

على  ال��ع��ب��ارة  ه���ذه  اإل 
جدار المرحا�ص: 

فقط  اأم���ت���ار  "اأربعة 
نقلي فيها زهرة". 

 
يعوي قرب الحانة 

�ساأعود ثانية، 
واأج���������ده ي����ع����وي ق���رب 

الحانة، 
ويح�سي النمل 

الذي يفّر اأمامه. 
ي����ق����ول ل�����ه: ق�����ف، اأن����ا 

ح�سرة حزينة مثلك. 
دعني اأتنّزه معك 

لأرى ما تراه. 
و�ساأ�سكرك دوماً. 

�ساأجده حائراً، 
ومن حيرته يفّر النمل والدود. 

وينكفئ الإناء الحزين 
الذي فيه يجمع المال. 

�ساأعود 
واأجده جال�ساً 

ينزع من قدميه 
ه في الطريق.  ال�سوك الذي ع�سّ

غيمة على باب المدينة 
هل �سدقتم هذه الهياكل؟ 

لقد كذبت من قبل، 
و�ستكذب ثانية. 

اأما اأنا 
فلي�ص لي اأن اأكذب 

اأو اأ�سدق، 
على راأ�سي غراب ناعق، 

غريب هو الآخر بين الغربان. 
هذه الجمهرة 

ه����ل ه����ي ال���م���ق���ي���م���ة ال����وح����ي����دة في 
التاريخ؟ 

هي من له الحّق 
في اإطاق �سراح النظرات في اتجاه 

الحقول؟ 
تدعها ترك�ص 

ودائماً في طريقها 
يٌد تمّد لها ال�سراب. 

كما يتحّدث الخجول 
هذه هي ال�ساحة. 

�ساأرمي ما في يدي 
الخجول  ي���ت���ح���ّدث  ك��م��ا  واأت�����ح�����ّدث 

الخارج من الكهف. 
اأطلق كّل كلمة 

واأئّن، 
ي��ئ��ّن ظ���ّل ج��اءن��ا م��ن الموا�سم  ك��م��ا 

كّلها. 
اأغزو ال�ساحة 

قادماً على طريق اأو�سلت غيري 
بعدما قالوا وداعاً للترحال. 

لقد نهاني النا�ص 
عن ارتكاب الخطاأ 

الذي �سلك هذه الدروب. 
خروفي المقتول

هذا هو البيت الذي لم يدخله اأحد. 
فوق  وب��ط��اق��ت��ي  اأرب�����ح  لأن  م�����س��ت��ع��ّد 

الروؤو�ص.
ال�سرير. المدفاأة. النوافذ. الباب.

اأعدائي.  لي�سبحوا  ي�ستعّدون  كّلهم 
واأنا اأ�سحك

ينام  لن  ال�سداقة.  �سراب  يدي  وفي 
ل�ساني 

هذه الليلة في فمي، �سردابه الأزلي.
ه����ل وّزع�������ت ي�����دي ال���خ���ب���ز ع���ل���ى كّل 

الفقراء؟ ل اأعلم.
ك��ّل خيمة  اأعلمها.  اأن��ا ل  ك��ّل خديعة 

في الطريق
ماذا  ���س��ي��ن�����س��اه��ا.  ال����ذي  �سيفها  اأن����ا 

قّررت الحياة
اأخيراً في �ساأني؟

اأرافق  اأن  م�����س��ّرة على  زال���ت  م��ا  ه��ل 
ال�سندباد

وفي يدي خروفي المقتول؟

عندما كانت يدك تزّين الجدار
م��ن��ذ م��ت��ى واأن�����ت ت��ك��ّل��م��ن��ي ع���ن هذه 

المائدة؟
عندما كانت يدك تزّين الجدار

كانت الكوؤو�ص تتنّف�ص
بغمو�ص،

ودماغي يئّن كاأن اأحداً ب�سق عليه.
ل عزف ول مطر في الخارج،

ول خطوات فوق الع�سب.
ول حتى جناح طائر خفيف ي�سطدم 

بالنافذة،
ال�ساطع  ال���������س����وء  م�����ن  م������ذع������وراً 

المخيف.
اأهذا ما تقولينه �سراحة

اأيتها الحياة؟
اأم اأننا نحن من تئّنين

تحت اأقدامهم المذعورة؟ 

محمود عبد الغني

عماد الدين مو�شى

ح��م��ل��ُت ج���ّث���ة ال���م���اء، واأل��ق��ي��ت��ه��ا في 
خ����ّب����اأُت كوكب  ال����ت����اأري����خ.  م��ن��ع��ط��ف 
هرة في معطفي، وذهبُت اإلى حانة  الزُّ
فارغة اإّل من نبّي �سّيعته باده. لْم 
اأه���ت���ّم ب��ال��ع��ادات ك��ث��ي��راً، ول����ْم اأحمل 
اأنا�ٌص و�سعوا كينونتي  الهواَء بكّفي. 
في موقد منطفئ، واآخرون و�سعوها 
في اأح�سان الأفق. حملُت الحرَب في 
ح��زام��ي، وارت��دي��ت ال�����س��ح��راء تحت 

اأغ�سان الزيتون.
هّيا!

الندى  ق����ط����رات  ي����ا  ع���ل���ّي  ت���ن���اث���ري 
المحّملة باللعنات، 

المعادن  اأيتها  اأيامي  على  ت�ساقطي 
الاهبة، 

وتطاير اأيها الرف�ص في ال�ستاء. 
ف���َم���ْن ي����زرع م��ع��ي زه�����رَة ال�����ذات في 

حديقة الآخر؟ 
ومن يرمي بالحجارة معي الت�سحيَة 

الملّوثة بالدماء؟
ت����رّب���������س����ُت ب����ال����ذه����ب ف�����ي الأزق��������ة 
النهار  ج����راح  و����س���ّم���دُت  ال��م��ظ��ل��م��ة، 
تقليداً  الع�سيرة  ت��ع��رف  ل��م  بقلمي. 
الحّي  حكيم  ي��ق��راأ  ول��م  وذبحته،  اإّل 
�سطوره.  بين  ال�سّم  ودفنُت  اإّل  كتاباً 
المنجم  من  الحياُة  خرجت  وحينما 
ملطخًة بالفحم، رميُت عليها ثيابي 

الجديدة. 
والآن! 

فوق جبل من  يقع  في منفى  اأعي�ص 
اأحدهم يدفن جّثتي  اأنتظر  الجليد. 
في  روؤاي  ي�����س��ع  اأن  ب��ع��د  ل��ك��ن  ف��ي��ه، 
غراب  فوقه  يقف  م��ج��ه��وٍل،  مختبٍر 

وحيد ل يعرف النعيق!

ل اأريد غيوماً في ال�ستاء 
و ل اأزهاراً للربيع.

في �سباط 
اأ�سوم عن الحّب...

وفي الخريف 
ل �سيء �سوى ال�سعادة.

ل اأنظر اإلى ال�سماء 
طالما اأنام والغيوم 

في �سرير النهار. 
والتكرار  ال���وح���دة  ي��ق��ت��ل��ن��ي: 

والملُل... 
وها �ِسّري 

- اقطفيِه - 
في غير اأوانه:

كل �سيء في وقته ح�سرم.

اأن��ا ل��َك. ل �سريك ل��َك ف��ّي. فخذ 
لزومك مّني. واأعدني اإليك. فاأنت 
اإيماني  �سرت  وم��غ��زاي.  حكايتي 
مجونك.  ف��رائ�����ص  اأن��ج��زت  حين 
لّقحت  عندما  لبك  �سُ واأ�سبحُت 
ج�سدي بك. اأنقذتك من الذبول. 
فكانت الغواية. وكنت - اأنا - اأول 
م���ن اأن���ج���ب ال���ن���زول. اأن����ا ل���ك. ل 
لأنتقي  بي.  فّي. غّرر  �سريك لك 
كبائرك وهي في �سيغة الهذيان. 
مّزق غ�ساء توبتي. لتتماثل للّردة. 
فرط.  الحماقة  حماقة.  فالتوبة 
الطازجة.  الن�سوة  وقانون  الم�ستهاة.  الفتنة  ياأخذنا �سوب  والفرط 
ب�ساتين  ولي  فاأر�سي خ�سبة.  التكرار.  لأمنحك حكمة  علّي.  واظب 
من �سوء. ثمرتان من ن�سوة. فا�سعد من حيث �سئت. وار�سع حليب 
اأنا  لّذتي على مهل. اعتِن بهما جّيداً. اجعل لي تعويذة من لدنك. 

لك. ل �سريك لك فّي. ولن اأفّرط بك حتى تبوء بموتي.

تهاني فجر

منير بولعي�س

وجها ماغريت.

با�شم الأن�شار

- انظْر اإىل تلك املراأة التي تتجّرع ال�سّم.
- اأرجوَك، اجعلها متثااًل.

- اأتريد اإنقاذها؟
- ال. فقط اأرغب بتاأّمل املوت، بتاأبيد تلك اللحظة املعّلقة بني احلياة 
�املوت، ب�سنع ذلك اجل�سر، اأرغب بر�ؤية اجل�سد يف حالة اجل�سر 

بني احلياة �املوت، اأرغب بر�ؤية الر�ح �هي حتزم حقائبها...
- �هل توؤمن بوجود الر�ح؟

- �ال بوجودَك اأنَت؟
- اأنا؟ �هل عرفتني؟

- نعم عرفتَك. اأنَت اهلل.

لال�شتعالم من خارج لبنان
carmen@alghaoon.com



عّنا  ن��ائ��م��ة  اهلل  ف��ع��ي��ن  ن���ام���ي 
واأ�سراب ال�سحاريِر

وال�سنديانُة... والطريق هنا
فتو�ّسدي اأجفان م�سدوِر

اأخاف يا اأحّبتي... اأخاف يا اأيتام
اأخاف اأن نن�ساه بين زحمة الأ�سماء
اأخاف اأن يذوب في زوابع ال�ستاء!

اأخاف اأن تنام في قلوبنا
جراحنا...

اأخاف اأن تناْم

لأجمل �سّفة اأم�سي
فاإّما يهترئ نعلي

اأ�سع رم�سي
نعم... رم�سي

ول اأقُف
ول اأهفو اإلى نوم واأرتجُف

لأن �سرير َمن ناموا
بمنت�سف الطريق...

كخ�ْسبة النع�ِص!

ت���ن���ام، ف��ت��ح��ل��م ال��ي��ق��ظ��ة في 
عيني مع ال�سهِر

اأن�����ا، وعبد  ف���دائ���يُّ ال��رب��ي��ع 
نعا�ص عيَنْيها

عندما ي�سقط القمْر
كالمرايا المحّطمْه

يكبر الظّل بيننا
والأ�ساطير تحت�سْر
ل تنامي... حبيبتي
جرحنا �سار اأو�سمْه
�سار ورداً على قمْر

اأ�سابعي اأهديُتها كّلها
اإلى �سعاٍع �ساع في نومها
وعندما تخرج من حلمها

حبيبتي، اأعرف درب النهار
اأ�سّق درب النهار.

وقالت: يكّلفني الحبُّ ما ل اأحبُّ
يكّلفني حبَُّه

ونام القمْر
على خاتٍم ينك�سْر

وطار الحماُم.
وحّط على الج�سر والعا�سَقْين 

الظاُم

با�َص ال�سنونو في البعيد. وكم 
�سنْه

ُن��������ْزٍل ع��ل��ى بحٍر  ���س��ن��ن��ام ف����ي 
وننتظر المكاْن

ون���ق���ول: ب��ع��د ُه��ن��ي��ه��ٍة اأخ���رى 
�سنخرج من هنا.

متنا من النوم، انك�سرنا ههنا
اأف���ا ي���دوم ���س��وى ال��م��وؤّق��ت يا 

زمان البحر فينا؟

واأنَت تنام وتح�سي الكواكَب، 
فّكر بغيرك

)ثمة من لم يجد حّيزاً للمنام(

ل وداع ول �سجرْه
ف��ق��د ن��ام��ت ال�����س��ه��وات وراء 

ال�سبابيك،
نامت جميع العاقات،

ال��خ��ي��ان��ات خلف  ن��ام��ت جميع 
ال�سبابيك،

نام رجال المباحث اأي�ساً...
وري��ّت��ا ت��ن��ام... ت��ن��ام وتوقظ 

اأحامها.

وكّل ق�سيدة حلٌم:
باأن لي حلماً" "حلمُت 

�سيحملني واأحملُه
اإلى اأن اأكتب ال�سطر الأخيَر

على رخام القبر:
اأطير". "نمُت... لكي 

محمود دروي�س

نوم للحمية
اأظهرت ثاثون درا�سة اأُجريت في �سبع دول وجود عاقة بين 
نق�ص النوم وزيادة الوزن. وبّينت اإحداها اأن قّلة النوم اأّدت اإلى 
تراجع بن�سبة 18% في اإفراز هرمون اللبتين القاطع لل�سهية، 
وزيادة بن�سبة 28% في اإفراز هرمون الغريلين الفاتح لل�سهية. 
لذلك فالنوم لفترة اإ�سافية ن�سيحة جيدة لمكافحة ال�سمنة.
)اأ. ف. ب(

... ونوم للبي�ع
لأن اأكثر من ثلَثي الأميركيين يعانون من الأرق، بداأت منتجعات 
�سّحية عّدة في اأتانتا تقديم خدمة عاج القيلولة الجديد اإلى 
زبائنها، مقابل دولر لكّل دقيقة نوم. هكذا بات في الإمكان �سراء 
النوم الذي ان�سّم اإلى بقّية ال�سلع التي كّنا نعتقد باأننا لن ن�سطّر 

اإلى دفع اأموال للح�سول عليها، كالماء مثًا.
)الحياة(

+ 961   3 ت: 022058 
info@alghaoon.com
www.alghaoon.com

رئي�سا التحرير
زينب ع�ّساف     ماهر �سرف الدين

المدير الم�سوؤ�ل: كمال المهتار
العالقات العاّمة: كارمن �سمعون

االإخراج الفّني: 
مايا �سالم

ر�سم �بورتريه: اأ�سامة بعلبكي
كاريكاتور: عبد اهلل اأحمد 

ُطبعت على
المطابع التعا�نّية ال�سحافّية

يا غوايات رميُت القلب في خوذاتها، وتغاويت.
�شليم بركات

في العدد المقبل
اأبو العبر الها�سمي
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